
Moravskoslezský  
   krajský volejbalový svaz 
    Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2 

 

P O Z V Á N K A 
 

na I. valnou hromadu  
Moravskoslezského krajského volejbalového svazu 

 

která se uskuteční 
 

v pátek 2. dubna 2021 v 10.00 hodin distanční formou prostřednictvím aplikace 
ZOOM  

 
 
 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení, přivítání delegátů a hostů     – stávající předseda MSKVS 
2. Ustanovení pracovního předsednictva a řídícího 

valné hromady, jeho schválení      - stávající předseda MSKV 
3. Návrh programu jednání valné hromady, jeho schválení - stávající předseda MSKVS 
4. Představení a schválení hostů      - stávající předseda MSKVS 
5. Návrh jednacího řádu a jeho schválení    - řídící valné hromady 
6. Prezence delegátů      - řídící valné hromady 
7. Návrh na složení pracovních komisí valné hromady, jejich schvalování  

Mandátová - 1 člen 
Volební – 2 členové 
Návrhová – 2 členové      - řídící valné hromady 

8. Zpráva o činnosti MS KVS za období 2017-2021  - předseda MS KVS 
9. Zpráva o hospodaření KVS za období 2017-2020                   - hospodář MS KVS   
10. Zpráva kontrolní a revizní komise MS KVS    – člen KaRK 
11. Diskuse         - řídící valné hromady 
12. Zpráva mandátové komise      - předseda mandátové komise 
13. Návrh a schvalování volebního řádu    - předseda volební komise 
14. Představení kandidátů a provedení voleb   - předseda volební komise 

- předseda MS KVS 
- výboru MS KVS      
- KaRK MS KVS  
- delegátů na valnou hromadu ČVS 

15. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení 1. VH MSKVS – předseda návrhové komise 
16. Závěr        - zvolený předseda MSKVS 

 

Účast: z každého okresního volejbalového svazu Moravskoslezského kraje se zúčastní nejméně 2 
delegáti s hlasem rozhodujícím, kteří zaplatili k 1.1.2021 členský příspěvek. Klíč k celkovému 
počtu delegátů z každého okresního volejbalového svazu Moravskoslezského kraje stanovil výbor 
MSKVS podle počtu členů ČVS – fyzických osob v Moravskoslezském kraji, kteří zaplatili 
k 1.1.2021 členský příspěvek ČVS. Účastnit se mohou čestní hosté MS KVS a pozvaní hosté 
z ČVS. 
 

Účast distanční formou všech zástupců je nutná! 
 

 
Ing. Šárka Sonnková        Vavřinec Pečinka 
Sekretář MS KVS        Předseda MS KVS 


