
 

 

Karlovarský krajský atletický svaz 
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350 02 Cheb 

 

Pozvánka na volební VH KKAS 
 

úterý – 23.3.2021 od 18.30 

v restauraci U Žílů, Chodov, ul. Havlíčkova 

 

Program VH: 

 

1) Zahájení (přivítání delegátů a hostů) 

2) Volba předsedajícího VH 

3) Schválení programu VH 

4) Volby mandátové, volební, návrhové komise 

5) Kontrola usnesení z minulé VH 

6) Zpráva o činnosti KKAS za období od minulé VH 

7) Zprávy mandátové komise 

8) Zpráva o hospodaření za rok 2020 (delegáti obdrží v písemné formě) 

9) Návrh rozpočtu na rok 2021 

10) Projednání zprávy o činnosti revizora KKAS (delegáti obdrží v písemné podobě) 

11) Volby členů výboru KKAS a volba předsedy 

12) Volba revizora 

13) Volby delegátů na VH ČAS 

14) Diskuse – vystoupení hostů 

15) Vyhlášení výsledků voleb 

16) Závěr a ukončení VH 

  

 

Delegáti na VH KKAS s právem hlasovat: 

2 x (UNICH, OSTRO, TRIKV, SCSKV)    

1 x (CHODO, AKSOK, ACMLA, PSCHE, SPRAC) 

celkem – 13 delegátů + host 

 

Upozornění pro jednotlivé delegáty: 

Pohoštění zajištěno, cestovní náhrady delegátů a hostů VV KKAS nehradí. 

Ukončení VH se předpokládá ve 20.00 hod. 

 

Tajemník volební komise:  

Jmenována Lucie Markusková, krajský manažer ČAS 

 

V případě nemožnosti konání prezenční Valné hromady KAS (klasická forma Valné hromady) 

se její zasedání řídí Pravidly pro rozhodování mimo zasedání Valné hromady KAS podle 

zákona „Lex COVID“1.  
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1 Tato pravidla upravují v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-

2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního 

zákona a občanského soudního řádu, v platném znění (zákon „Lex COVID“), podmínky a pravidla rozhodování Valné 

hromady KAS mimo její zasedání. 

 

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast 

za VV KKAS předseda Jacek Přibáň  
 


