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Oblastní organizační jednotky ČBF 

Pozvánka, 1. VH 
 
V souladu s usnesením Valné hromady České basketbalové federace o.s., konané dne 23. 4. 2012, svolává výbor České 
basketbalové federace Olomoucký kraj první valnou hromadu oblastní organizační jednotky  České basketbalové 
federace o.s., ČBF – Oblast Střední Morava, která se bude konat 
 

dne 20. 9. 2012, zahájení v 17,00 hodin – prezence od 16,30 hodin 
 

v učebně č. 62 Sportovní haly UP , U sportovní haly 2, Olomouc, 779 00 

Program jednání:  
1.  Schválení programu jednání první valné hromady oblasti. 
2.  Schválení Jednacího řádu první valné hromady oblasti.  
3.  Volba Pracovního předsednictva první valné hromady oblasti. 
4.  Schválení Volebního řádu první valné hromady oblasti.            
5.  Volba Mandátové, Volební a Návrhové komise první valné hromady oblasti. 
6.  Zpráva o činnosti Výboru České basketbalové federace, Olomoucký kraj. 
7.  Projednání hospodaření České basketbalové federace, Olomoucký kraj v I. pololetí 2012. 
8.  Projednání rozpočtu oblastní organizační jednotky, ČBF – Oblast Střední Morava, na rok 2012. 
9.  Projednání návrhu Statutu oblastní organizační jednotky, ČBF – Oblast Střední Morava. 
10. Volba Předsedy výboru a Výboru oblastní organizační jednotky, ČBF – Oblast Střední Morava. 
11. Volba Dozorčí rady oblastní organizační jednotky, ČBF – Oblast Střední Morava. 
12. Schválení usnesení první valné hromady oblasti. 

 
 Mgr. Antonín Kapl v. r. 
   Předseda  
 Výboru České basketbalové federace 
 Olomoucký kraj 
 
Veškeré návrhy (Jednací a volební řád, návrh statutu a návrh rozpočtu) jsou zveřejněny na internetových stránkách 
http://olo.cbf.cz/ 
 
Delegáti s hlasem rozhodujícím 
Právo vyslat delegáta s hlasem rozhodujícím má: 

- každý klub / TJ, který je členem ČBF / má své ID klubu a územně náleží do Olomouckého a Zlínského kraje 
Delegát se při prezenci prokáže řádně vyplněným delegačním lístkem, v případě nesplnění této povinnosti nebude hlas 
platný!!! 
����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------���� 
 

Delegační lístek 
 
 

Klub / TJ   …………………………………………    ID ……………    potvrzuje, že  
 
jméno delegáta  …………………………………………………………….…………..  
 
je oficiálním delegátem klubu na 1. Valné hromadě organizační jednotky České basketbalové federace o.s.,  
ČBF – Oblast Střední Morava, konané dne 20. 9. 2012 v Olomouci 
 
 
 

……………………    …………………………………………….. 
    razítko klubu / TJ    Jméno (čitelně) a podpis stat. zástupce klubu/TJ 

 

Česká basketbalová federace 
Olomoucký kraj 
Legionářská 12 
OLOMOUC 
7 7 9  0 0 


