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SVOLÁNÍ
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výkonný výbor Středočeského krajského fotbalového svazu na svém jednání
dne 5. ledna 2023 stanovil termín a místo konání řádné valné hromady v roce
2023.

V souladu s článkem 14., odstavcem 1. a odstavcem 4., body a) a b) Stanov
svazu tímto z pověření Výkonného výboru svolávám řádnou Valnou hromadu
svazu.

Valná hromada se koná dne 5. dubna 2023 od 18 hodin
(prezence již od 17 hodin) v hotelu NH v Praze na Smíchově

(adresa Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5).

S ohledem na dřívější odstoupení jednoho z členů Výkonného výboru (Antonín
Barák), který byl zvolen delegáty z řad členských klubů, proběhne v souladu
se článkem 16. Stanov svazu na této Valné hromadě volba jednoho člena
Výkonného výboru delegáty za kluby.

Organizační pokyny, delegační lístek/plnou moc, program, kandidátní lístek,
návratka a předkládané dokumenty k projednání budou zveřejněny a zaslány v
souladu se stanovami nejpozději 15. března 2023.

V Praze dne 21. února 2023 předseda SKFS Tomáš Neumann v.r.

Způsob zveřejnění tohoto dokumentu:
a. oznámením na Úřední desce
b. odesláním na evidované e-mailové adresy klubů a okresních

fotbalových svazů
c. zveřejněním na webové stránce www.stredoceskyfotbal.cz
d. oznámením na Facebook stránce www.fb.com/stredoceskyfotbal

WWW.SKFS.CZ | FB.COM/STREDOCESKYFOTBAL

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/252
http://www.stredoceskyfotbal.cz
http://www.fb.com/stredoceskyfotbal
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Informace k účasti na Valné hromadě
Delegáti Valné hromady

Delegáty na Valné hromadě mohou být pouze členové Fotbalové asociace ČR
a jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím okresním
fotbalovým svazem nebo členským klubem, jehož statutární zástupce není
členem FAČR.

Okresní fotbalové svazy

Každý okresní fotbalový svaz se sídlem, respektive působností ve
Středočeském kraji vysílá 5 delegátů.

V případě delegátů vysílaných okresními fotbalovými svazy jejich statutárním
orgánem mohou být delegáti pověření členové výkonných výborů, přičemž
předseda OFS má právo být delegátem vždy; v případě okolností hodné
zvláštního zřetele mohou být vysláni za okresní fotbalový svaz i členové
dalších orgánů (komisí) těchto svazů.

Kluby

Všechny členské kluby (SKFS již nemá provolby), které se účastní alespoň
jedním svým družstvem aktuálního ročníku fotbalové soutěže mužů
organizované Svazem s tím, že

a. každý klub může vyslat jen jednoho delegáta;
b. delegát je statutárním zástupcem klubu nebo členem statutárního

orgánu klubu nebo tímto zástupcem/orgánem zplnomocněnou osobou
na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby nebo osob,
které plnou moc udělují.

V případě nejasností ohledně delegátů Valné hromady prosím kontaktujte
sekretáře svazu, pana Tomáše Turka - sekretar@skfs.cz, 775390224.
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