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Oznámení o svolání valné hromady Českého nohejbalového svazu
Výkonný výbor svolává odložené zasedání valné hromady Českého nohejbalového svazu
ze 7. března 2021 na 20.6.2021 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.
Poté, 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.
Hygienicko-epidemiologické podmínky účasti
Vzhledem ke stále platným epidemiologickým opatřením jsme povinni dodržet stávající nařízení při
osobním setkávání uvnitř budov. V souvislosti s těmito opatřeními budeme po všech osobách při prezenci
požadovat podepsání čestného prohlášení v jednom z těchto čtyř bodů, ze kterých zvolí jednu možnost.
Jedná se o jedno z těchto potvrzení:
1) Absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (ne staršího než
72 hodin)
2) Absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (ne staršího než 7
dní)
3) Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID -19 s uplynutím doby izolace s tím, že od prvního
pozitivního testu RT PCR nebo POC neuplynulo více než 180 dnů a v současné době bez příznaků
4) Prodělané očkování s tím, že od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní,
pokud nebyla aplikována druhá dávka
Připomínáme také povinnost mít ve vnitřních prostorách nasazenu ochranu dýchacích cest.
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