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POZVÁNKA na volební Valnou hromadu OFS Nymburk 
která se v sobotu 10.4.2021 od 10,oo hodin  

v otevřeném areálu SK Městec Králové 

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

1. Zahájení 
2. Volba pracovního předsednictva a sčitatelů 
3. Volba mandátové 
4. Zpráva mandátové komise 
5. Volba volební a návrhové komise 
6. Schválení programu jednání VH      
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 volební komise 
13. Volba předsedy, výkonného výboru a revizní komise OFS 
14. Návrh usnesení 
15. Závěr 

 
Vždy po přednesení jednotlivých bodů 2, 3, 5 a 6 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 delegační lístek podpisem 2 statutárních zástupců klubu (pokud 
má klub pouze jednoho potvrdí delegační lístek pouze tento statutární zástupce), 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 6.4.2021. Případné změny (např. pro nemoc.) nahlásí 
delegát klubu při prezenci. Pokud klub již delegáta nahlásil a nedošlo k jeho změně 
znovu ho hlásit nemusí.  
Vzhledem k organizaci VH doporučujeme delegátům příjezd s přiměřeným předstihem 
před zahájením jednání. Prezence začne od 9,15 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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Abychom předešli některým událostem/situacím před, v průběhu i po konání volební VH OFS 
Nymburk věnujte prosím pozornost následujícím informacím.  

1. Průběh a organizace VH se řídí Stanovami OFS Nymburk. Součástí těchto stanov je také 
Jednací řád VH OFS Nymburk a také Volební řád VH OFS Nymburk. 

2. Účastníci VH jsou: delegáti členských klubů OFS s právem účasti na VH, členové VV 
OFS, členové RK OFS, předsedové ostatních komisí OFS, hosté přizvaní Výkonným 
výborem, kandidát navržený pro volby volených orgánů OFS. Členové organizačního 
týmu. Jiným osobám nebude vstup na VH umožňen. 

3. Delegáty Valné hromady jsou členové statutárních orgánů členských klubů nebo jimi 
písemně zmocněné osoby, které jsou členy Asociace (viz zaslaný Delegační lístek). 

4. Z průběhu VH bude pořízen úplný videozáznam. 
5. Informace ohledně testování účastníků VH na COVID-19 budou vám budou zaslány a 

naleznete je také zde: testování účastníků VH OFS Nymburk na COVID-19  
6. Seznam klubů s právem účasti na VH naleznete zde: seznam klubů s právem účasti na 

VH OFS Nymburk  
 
Pro konání volební VH platí v souvislosti s COVID-19 tato bezpečnostní pravidla: 

• každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní, ne 
starší než 3 dny a prokázat se tímto negativním testem při vstupu na VH 

• všichni účastníci jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou 
roušku, nebo respirátor s označením min. FFP2 

• rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry 
 

 
 
 
Veškeré dotazy prosím na email nebo telefon sekretáře OFS Nymburk. 
 
 
 
                                                                    
                                                                                        Ing. Radomil Noll v.r. 
                                                                                  předseda VV OFS Nymburk 

https://www.ofsnymburk.cz/testovani-ucastniku-volebni-vh-ofs-nymburk-na-covid-19/
https://www.ofsnymburk.cz/seznam-klubu-s-pravem-ucasti-na-vh-ofs-nymburk/
https://www.ofsnymburk.cz/seznam-klubu-s-pravem-ucasti-na-vh-ofs-nymburk/

