
Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685, Chrudim III 
 

         Chrudim – 23.5.2018  

 

P O Z V Á N K A 
 

Výkonný výbor Sportovní unie Chrudimska v souladu se Stanovami SUCH svolává 15. valnou 

hromadu SUCH na 

 

 pondělí dne 25. června 2018 od 16,00 hodin. 

 

Jednání se uskuteční v RESTAURACI  KATEŘINA  Chrudim, Havlíčkova 90. 

Pro jednání této valné hromady navrhuje Výkonný výbor SUCH následující program: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise, schválení jednacího a   

    volebního řádu 

3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru SUCH od 14. VH SUCH 

4. Zpráva o hospodaření SUCH k 31.12. 2017, rámcový rozpočet SUCH na rok 2018 

5. Zpráva revizní komise SUCH 

6. Informace o průběhu a závěrech VH ČUS v Nymburku dne 20.6.2018 

7. Zpráva mandátové komise o účasti na VH 

8. Volby nových orgánů na funkční období 2018-2022 

9. Diskuse 

10. Schválení usnesení 

11. Závěr 

 

Podle stanov SUCH má právo účastnit se jednání VH jeden delegát za každou sdruženou TJ/SK a 

jeden delegát za každý okresní sportovní svaz. Mandát pro delegáty určují SK/TJ a okresní svazy. 

Mandátní lístky jsou součástí Organizačních pokynů pro účastníky VH, které Vám budou společně 

s dalšími materiály zaslány elektronickou poštou nejpozději týden před konáním VH. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o volební VH, žádáme Vás tímto o nahlášení možných kandidátů do 

funkcí členů VV a revizní komise. Součástí pozvánky je proto „návrh kandidátů na volené funkce“, 

který zašlete poštou na adresu SUCH (V Průhonech 685, 537 03 Chrudim) do pondělí 18.6.2018 

/naskenované lze poslat i elektronicky na adresu vcizinsky@quick.cz/. 

 

 S pozdravem 

      Vojtěch Čižinský, v.r.    

              předseda SUCH 

…………………………………………………………………………………………………………      

 

 

Návrhy kandidátů na volené funkce v orgánech SUCH pro období 2018 – 2022 : 

 

Člen výkonného výboru 

Jméno a příjmení…………. ……………………  adresa :……………………………………………... 

 

Člen revizní komise 

Jméno a příjmení …………..…………………… adresa:……………………..……………………….. 

 

Současně tímto TJ/SK či svaz potvrzují, že navrhovaný kandidát s kandidaturou souhlasí a rovněž 

souhlasí s uvedením adresy svého bydliště v tomto návrhu. Na tuto adresu mu bude zaslána pozvánka 

k jednání VH SUCH dne 25.6.2018. 

 

 

Za TJ/SK – svaz : _________________________________      ______________________________ 

      Jméno (čitelně)  podpis   razítko 

mailto:vcizinsky@quick.cz/

