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POZVÁNKA na volební Valnou hromadu OFS Nymburk 
která se koná ve středu 10.2.2021 od 17,30 hodin  

v Obecním domu Nymburk 

 
 

Pro jednání této valné hromady navrhuje Výkonný výbor OFS Nymburk následující program: 
 

1. Zahájení 
2. Volba pracovního předsednictva a sčitatelů 
3. Schválení jednacího řádu 
4. Volba mandátové a volební komise 
5. Schválení programu jednání      
6. Zpráva mandátové komise 
7. Zpráva o činnosti okresního fotbalového svazu za rok 2017-2020  
8. Zpráva o činnosti mládeže za rok 2017-2020  
9. Zpráva o hospodaření OFS v roce 2020 
10. Zpráva revizní komise 
11. Návrh financování OFS na léta 2021-2025 
12. Zpráva mandátové komise 
13. Volba předsedy, výkonného výboru a revizní komise OFS 
14. Návrh usnesení 
15. Závěr 

 
Vždy po přednesení jednotlivých bodů 2, 3, 4 a 5 proběhne diskuse k projednávané tématice. 
 
Podle Stanov Okresního fotbalového svazu Nymburk na valnou hromadu vysílají po 1 delegátu 
s hlasem rozhodujícím všechny kluby, které jsou členy OFS s právem účastnit se valné 
hromady dle Stanov OFS Nymburk.  
Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou statutární zástupci klubů – členové FAČR, podle jejich 
stanov (u obč. sdružení) popř. zakladatelských dokumentů (u obch. Společností), nebo jimi 
písemně pověřené osoby. 
Vysílající klub je povinen opatřit mandátní lístek podpisem statutárního představitele, včetně 
jeho celého jména (jméno a příjmení) a razítkem klubu. Dále je nutné mimo jména a příjmení 
delegáta uvést jeho ID FAČR. Vzhledem k organizaci VH žádáme kluby aby nahlásili své 
delegáty na OFS Nymburk (info@ofsnymburk.cz) nejpozději do 3.2.2021. Případné změny 
(např. pro nemoc.) nahlásí delegát klubu při prezenci. Pokud klub již delegáta nahlásil 
znovu ho hlásit nemusí.  
Vzhledem k limitované kapacitě u prezence doporučujeme delegátům příjezd s přiměřeným 
předstihem před zahájením jednání. Prezence začne od 16,45 hodin.  
Při prezenci bude přísně dbáno na dodržení Stanov v otázkách oprávněné účasti na jednání.  
Za každý klub se může zúčastnit pouze jeden delegát s platným mandátem.  
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Ke vstupu do jednacího sálu Valné hromady OFS Nymburk budou tedy oprávněni pouze: 

• delegáti VH s hlasem rozhodujícím, kteří mají platný mandát 
• členové VV OFS Nymburk 

• členové Revizní komise OFS Nymburk 

• předsedové ostatních komisí OFS Nymburk 

• písemně pozvaní hosté (písemná pozvání předloží při prezenci) 
• členové organizačního týmu 

Jiným osobám nebude vstup do jednacího sálu umožněn. 
 
 
 

V Nymburce dne 4.1.2021 
 
 

Ing. Radomil Noll v.r. 
předseda VV OFS Nymburk 
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Delegační lístek na volební Valnou 
hromadu OFS Nymburk 

 
– předložte při prezenci 

 
 

………………………………………………………………………………………………. 
název klubu 

 
 

……………………………………………………………………………………………..… 
jméno a příjmení delágata 

 
 

…………………………………………………………. 
ID delegáta jako člena FAČR 

 
Za klub: 

 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
razítko, jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce 

 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
razítko, jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce 

 
 
potvrzení o správnosti mandátu: …………………………………..………………………………….. 
 
 

vydání volebních lístků (vyplní mandátová komise): 
 

 

volba předsedy OFS 1.kolo                                           volba předsedy OFS 2.kolo   
           
 

volba členů VV OFS 1.kolo                                           volba členů VV OFS 2.kolo              
 
 
volba Revizní komise OFS 1.kolo                      volba Revizní komise OFS 2.kolo 
 
 
další volba ………………………..                      další volba …………………………   


