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Pozvánka a návrh programu 
8. Valná hromada /volební/  

Okresního fotbalového svazu Hradec Králové  
ve čtvrtek 25. března 2021 v 17 hodin  

ve Sportovní hale Třebeš v Hradci Králové 
 
Návrh programu:  
  1) Zahájení  
  2) Volba předsedajícího Volební valné hromady (dále VVH) a sčitatelů  
  3) Schválení programu VVH  
  4) Volba:  
      a. mandátové komise  
      b. návrhové komise  
      c. volební komise  
  5) Zpráva předsedy VV o činnosti VV a odborných komisí (KM a TMK, KRD, DK, STK) 
  6) Zpráva o hospodaření  
  7) Zpráva revizní komise  
Pozn.: K bodům 5, 6 a 7 budou oddílům/delegátům s předstihem zaslány příslušné zprávy, které na 
VVH nebudou osobně prezentovány, mohou být pouze předmětem diskuse. 
  8) Zpráva mandátové komise  
  9) Informace předsedy volební komise o způsobu provedení voleb, volební řád  
10) Volby nových orgánů VV OFS Hradec Králové:  
       a. Volba předsedy OFS Hradec Králové  
       b. Volba členů VV OFS Hradec Králové 
       c. Volba členů revizní komise  
11) Diskuse  
12) Zpráva volební komise o výsledku voleb  
13) Návrh a schválení usnesení VVH  
14) Závěr  
 
Návrhy kandidátů na předsedu OFS, členy VV a členy RK musí být doručeny na sekretariát OFS Hradec 
Králové poštou nebo osobně do 18.3.2021 17.00 hodin v souladu s čl. 16, odst. 2 Stanov OFS Hradec. 
Navrhovaný kandidát musí být členem FAČR, musí prokázat bezúhonnost.  
Další dokumenty k VVH na webu OFS Hradec: www.ofshk.cz – úřední deska (sekce valná hromada).   
 
 

http://www.ofshk.cz/
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Delegáty VVH vysílají kluby OFS Hradec Králové v souladu s čl. 15, odst. 3 Stanov OFS Hradec Králové 
– delegační lístek v příloze. Delegát se při prezenci musí prokázat negativním testem na covid-19 ne 
starším 72 hod. nebo dokladem, že byl pozitivně testován (prodělal covid-19) po 26. 12. 2020. 
 
 
 
V souladu s epidemiologickými opatřeními je nutné dodržet:  
 

- všichni účastníci VVH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VVH nasazenou zdravotnickou 
obličejovou masku (chirurgická rouška), nebo respirátor či polomasku bez výdechového 
ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95, 

- rozestupy mezi jednotlivými účastníky VVH musí být alespoň 2 metry, 
- každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní, který byl 

proveden nejvýše před 3 dny. 
 
Termín volební VH se může změnit z důvodu aktuálního vládního opatření ohledně COVID.    

 

  


