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ODLOŽENÍ TERMÍNU KONÁNÍ 
VALNÉ HROMADY OFS BEROUN 13.2. 2021  

 
S ohledem na protiepidemická opatření nařízená Vládou ČR, znemožňující konání Valné hromady 
OFS Beroun (dále jen VH) dne 13.2. 2021 rozhodl Výkonný výbor OFS Beroun „per rollam“ 
o odložení termínu konání VH na termín 13.3. 2021 od 10:00 hodin (prezence od 8:00 hodin) 
v Kulturním domě na Tmani (K Sídlišti 50, 267 21 Tmaň). 
 
Návrh programu: 
  1.  Zahájení 

  2.  Volba předsedajícího 

  3.  Schválení programu 

  4.  Volba pracovních komisí – sčitatelů, mandátové, návrhové a volební komise 

  5.  Zpráva mandátové komise 

  6.  Zpráva předsedy OFS Beroun 

  7.  Zpráva o hospodaření OFS 

  8.  Zpráva revizní komise 

  9.  Volba předsedy VV 

10.  Volba členů VV 

11.  Volba členů revizní komise 

12.  Diskuse 

13.  Usnesení 

14.  Závěr 

 
 - ostatní záležitosti zůstávají beze změny, tedy stejně jako v případě předešlých plánovaných  
termínů konání VH  (16.1. resp. 13.2. 2021). 
 
Podané návrhy kandidátů na členy volených orgánů OFS Beroun zůstávají v platnosti, 
pokud však daný kandidát neoznámí OFS svůj nesouhlas s kandidaturou, stejně tak klub, 
který kandidáta navrhl, prostřednictvím svého statutárního zástupce takový návrh nestáhne. 
Obě možnosti lze oznámit OFS písemně prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mail 
info@ofsberoun.cz. 
 
Vzhledem k odložení termínu konání VH je termín pro podání návrhu kandidátů stanoven 
na 5.3. 2021, termín návratky (slouží k usnadnění a urychlení registrace účastníků při prezenci 
v den VH) do 8.3. 2021. 
 
Potvrzené delegační listy zůstávají v platnosti od data původního termínu konání VH, 
tedy 16.1. 2021. Kluby jej nemusí znovu vyplňovat, pokud nevysílají jiného kandidáta. 
 
V Berouně dne 3.2. 2021 
 
Jan KNOTEK,   v. r. – předseda OFS Beroun         Petr MILFAIT,   v. r. – sekretář OFS Beroun 
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