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POZVÁNKA 

 

na Valnou hromadu ČBaS, která se bude konat 

 

v sobotu, 20. 6. 2020 

 

v Aule ČUS, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6- Strahov 

 

od 10:00 hod. 
 

Program:  

 

1) Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, pracovního předsednictva a komisí) 

2) Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období 

3) Projednání a schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období  

4) Zpráva ekonomické komise ČBaS o rozpočtovém plánu na následující období 

5) Projednání a schválení zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé období 

6) Zpráva legislativní rady ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

7) Zpráva trenérsko-metodické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

8) Zpráva ekonomické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

9) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

10) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

11) Volba předsedy ČBaS 

12) Volba předsedů jednotlivých komisí ČBaS (trenérsko-metodické komise, marketingové komise, 

ekonomické komise, sportovně-technické komise, komise rozhodčích)  

13) Diskuze 

14) Projednání a schválení usnesení valné hromady 

 

 

 

V Praze 12.5.2020 

 

 

 

Ing. Hana Musilová      

Gen. sekretář ČBaS        

 

 

Poznámka:  
 

Oblastní svazy a kluby či oddíly mají právo předkládat na valné hromadě své návrhy. V případě, že tyto 

návrhy mají být zahrnuty do programu valné hromady jako samostatný bod jednání, je třeba žádost a 

popis těchto návrhů doručit předsedovi ČBaS v písemné podobě nejméně čtrnáct dnů před konáním 

valné hromady. 
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Doprava: Autobusem č. 176 z Karlova nám. (stanice metra B) na konečnou STRAHOV, dále pěšky a 

před hotelem Coubertin vpravo. 

 

Cestovné: Bude proplaceno po předložení jízdenky a správném vyplnění cestovního výkazu, který 

obdržíte na místě. Cesta autem bude proplacena 5 Kč/km v případě nejméně jednoho 

spolucestujícího. Při dopravě jedné osoby autem může být vykázán automobil, ale proplaceno bude 

jízdné za vlak nebo autobus.                            
 


