Odesílatel:

Příjemce:

Český nohejbalový svaz z.s.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

Datum odeslání:

Členové svazu určení dle stanov

8.12.2020

Oznámení o svolání valné hromady Českého nohejbalového svazu
Výkonný výbor svolává valnou hromadu Českého nohejbalového svazu na
7. března 2021 od 10:00 hodin do Sportovního centra ČUS Nymburk
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení Jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Schválení pořadu jednání
5. Projednání hodnocení činnosti svazu v období 2017–2020
6. Schválení účetní závěrky svazu k 31.12.2020
7. Schválení změny stanov
8. Schválení změny pravidel nohejbalu
9. Schválení změny organizačního řádu
10. Schválení změny soutěžního řádu
11. Schválení změny disciplinárního řádu
12. Volba prezidenta
13. Volba členů výkonného výboru
14. Volba členů dozorčí rady
15. Projednání zaměření činnosti svazu v období 2021–2024
16. Schválení rozpočtu svazu na rok 2021
17. Ukončení
Podle ustanovení článku 4.3 stanov svazu končí orgánům svazu, krajským nohejbalovým sdružením a
nohejbalovým spolkům, které mají právo delegovat na valnou hromadu své zástupce s hlasem rozhodujícím
nebo poradním, lhůta pro předložení návrhu na zařazení další záležitosti do programu valné hromady,
návrhu na změnu stanov svazu, pravidel nohejbalu, organizačního, soutěžního a disciplinárního řádu a
návrhu kandidátů do funkce prezidenta, člena výkonného výboru a člena dozorčí rady dne 9. ledna 2021. Po
té, co výkonný výbor nejpozději do 23. ledna 2021 zveřejní všechny předložené návrhy na webu svazu se
svým stanoviskem, mohou navrhovatelé nejpozději do 30. ledna 2021 své návrhy upravit. Formalizované
návrhy zašlou navrhovatelé sekretariátu svazu výhradně na email: s.faberova@nohejbal.org.
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Podle ustanovení článku 4.3 stanov svazu mají právo delegovat na valnou hromadu své zástupce s hlasem
rozhodujícím Krajská nohejbalová sdružení zástupce v počtu, daném počtem družstev, účastníků
dlouhodobých soutěží v kraji a nohejbalové spolky v počtu, daném umístěním jejich družstev v extralize a 1.
lize mužů, 1. lize žen a dorostenecké lize. S ohledem na nekonání mistrovských soutěží v roce 2020, se za
předcházející hrací rok považuje rok 2019. Nejvyšší počet zástupců krajských nohejbalových sdružení a
určitých nohejbalových spolků jsou uvedeny v přiložené tabulce.
Podle ustanovení článku 4.3 stanov svazu mají právo delegovat na valnou hromadu své zástupce s hlasem
poradním dozorčí rada a každá z odborných komisí; s hlasem poradním má právo účasti na valné hromadě i
člen výkonného výboru, pokud není delegován krajským nohejbalovým sdružením nebo nohejbalovým
spolkem zástupcem s hlasem rozhodujícím.

Kamil Kleník v.r.
Prezident ČNS

