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Okresním fotbalovým svazům Zlínského kraje     Zlín 10.1.2017 

Fotbalovým klubům Zlínského KFS 

 

Věc: svolání řádné Valné hromady Zlínského KFS 

 

      Na základě článku 14, bod 1, Stanov Zlínského krajského fotbalového svazu, svolává Výkonný výbor 

Zlínského KFS řádnou Valnou hromadu Zlínského krajského fotbalového svazu. 

Valná hromada se uskuteční dne 21. března 2017 od 17.00 hodin na hotelu Společenský dům 

v Otrokovicích. 

Na valnou hromadu vysílají Okresní fotbalové svazy Uh. Hradiště, Zlín, Kroměříž a Vsetín po pěti 

delegátech (členové VV OFS),  celkem dvacet delegátů. 

            Dvacet delegátů budou tvořit statutární zástupci klubů dle čl. 15, bod 4) písm. b) Stanov Zlínského 

KFS: Luhačovice, Strání,  Provodov, Vsetín, Morkovice, Val. Klobouky, Podlesí, Zubří, Hluk, Kvasice, 

Osvětimany,  Semetín, Lidečko, Kateřinice, Nevšová, Vik. Otrokovice, Admira Hulín, Buchlovice, St. 

Město, Ludkovice. 

Každý z výše uvedených klubů může být na Valné hromadě zastoupen jen 1 delegátem, který musí 

být členem FAČR.  

Valná hromada volí:  

 předseda Zl KFS, kterého budou volit všichni přítomní delegáti  

 4 členy výkonného výboru bez určení funkcí, kteří budou voleni přítomnými delegáty vyslanými 

Okresními fotbalovými svazy 

 4 členy výkonného výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni přítomnými delegáty vyslanými kluby 

 5 členů a 2 náhradníky Odvolací a revizní komise, voleni jsou všemi přítomnými delegáty  

Jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím OFS nebo členským klubem, 

jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Asociace. 

      

Pro návrhy kandidátů na volby platí, že: 

a) mohou být podány okresními fotbalovými svazy se sídlem ve Zlínském kraji a těmi členskými 

kluby, které se účastní svými družstvy soutěží organizovaných Zl KFS;  

b) musí být podány nejpozději jeden týden přede dnem konání Valné hromady – tj. do 14.3.2017 

do 16.00 hodin, a to sekretariátu Zl KFS poštou nebo osobně. Návrhy neposílejte emailem. 

c) jejich součástí musí být vždy písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a výpis z trestního 

rejstříku týkajícího se kandidáta ne starší než tři měsíce nebo čestné prohlášení kandidáta o 

bezúhonnosti; 

d) v případě návrhu na volbu předsedy Výkonného výboru musí být podány alespoň: 

aa) dvěma okresními fotbalovými svazy podle písmena a) nebo 

bb) čtyřmi členskými kluby podle písmena a). 

 

Originály písemných návrhů musí splňovat všechny požadavky předepsané Stanovami, jmenovitě: 



a) členství kandidáta v Asociaci; 

b) bezúhonnost, zletilost a svéprávnost kandidáta; 

c) oprávněnost navrhujícího; 

d) včasnost podání návrhu; 

e) písemný souhlas kandidáta s kandidaturou; 

f) neslučitelnost funkcí členů volených orgánů s postavením člena sekretariátu Svazu; 

g)  neslučitelnost funkcí členů Odvolací a revizní komise s jinými funkcemi v rozporu se 

Stanovami. 

 

Vlastimír Hrubčík       Radovan Lukáš 

předseda Zl KFS       sekretář Zl KFS 

 

       


