Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Náměstí Svatopluka Cecha l'0'702 00 ostrava - Přívoz

V ostravě 12.I.2015

svor,ÁlvÍ ŘÁoNÉ var,NÉ Hnonnluy nns xrs
Na zakladě článku 18, odst. 6 Stanov FAČR svolává Výkonný výbor
Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MS KFS) Valnou hromadu MS KFS, která
se uskuteční
v sobotu 21. února 2015 od 10"00 hod ve společenskémsálu v sídle MS
S ohledem na toto svolání Valné hromady
t.

KFS

MS KFS Vám předávám následující informace:

Vzhledem k tomu' že natéto VH dojde k doplňovací volbě předsedy MS KFS, žádám
Vás ve smyslu čl. 18, odst. 7, abyste návrhy kandidátů na předsedu zasílali v této
struktuře:

_
-

jméno a příjmení
datum narozeni
IdentifikačníčísloFAČR
stručná charakteristika činnosti ve FAČR
razítko, jména a podpisy 2 oprávněných funkcionářů navrhujícího subjekru
doporučujeme přiloŽit souhlas navrhovaného s kandidaturou

2.

Kandidáty do funkcí uvedených v čl. 1 mohou nawhovat výhradně okresní
fotbalové svazy (oFS) příslušejícíúzemně do KFS a kluby, jejichž druŽstva jsou
v době konání valné hromady účastníkysoutěŽí Ťízených KFS, bez ohledu nato, zda
jejich delegáti se valné hromady zúčastníči nikoli.

J.

Návrhy kandidátů musí bý doručeny doporučenou poštou na adresu MS KFS nebo
osobně na sekretariát MS KFS nejpozději jeden týden přede dnem konání valné
hromady (čl. 18 odst. 7 Stanov FAČR) _ tzn. do pátku 13.2.2015 (návrhy musí mít
KFS týden přede dnem koniání valné hromady fyzicky k dispozici). orgány KFS ani
jiné,nežvýše uvedené subjekty, kandidáty do funkcí navrhovat nemohou.

4.

Do volených funkcí mohou byt navrhováni pouze členovéFAČR, jimiŽ jsou pro tento
účelvšichni, jimŽ bylo přiděleno ID ke dni podání návrhu a mají vhrazený členský
příspěvek pro rok 2015.

5.

Dle článku 18 odst. 3 Stanov FAČRjsou delegáty VH s hlasem rozhodujícím
představitelé statutiírních orgánů klubů podle jejich stanov pÍip. zailadatelských
dokumentů a předsedové oFS, popř. pověření členovó VV oFS.

6.

Dalšípísemnémateriály,týkající se Valné hromady MS KFs, zejménapozváilku,
návrh programu' delegaění lístky, volební řád, návrhiednacího řádu, obdržíte

pruběžně s dostatečným předstihem.
Ing. Vladimír Janoško

sekretář Ms

KFs

Bc. Martin Bednář
předseda w MS KFs

