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Komuniké ze zasedání VV                                            29. ledna 2021 
___________________________________________________________________________ 

 
 
      VV OFS na své mimořádné schůzi, která proběhla „per rollam“ rozhodl: 
 
     1.  Odložení VH z 5.2. na 12.3. 2021 
     S ohledem na protiepidemická opatření nařízená Vládou ČR, znemožňující konání Valné     
     hromady OFS Klatovy (dále jen VH) dne 5.2. 2021 rozhodl Výkonný výbor OFS Klatovy „per  
     rollam“ o odložení termínu konání VH na termín 12.3.2021 od 17:00 hodin (prezence od  
     16:00 hodin) v restauraci hotelu Rozvoj v Klatovech s tím že: 
 

a)    Návrh programu a ostatní záležitosti mimo změny místa z kavárny do restaurace hotelu 
Rozvoj zůstávají beze změny, tedy stejně, jako v případě původního termínu konání VH. 
 
b)    Podané návrhy kandidátů na členy volených orgánů OFS Klatovy, které došly 

v termínu, tj. do 29.1.2021 do 24:00 hodin zůstávají v platnosti, pokud však daný kandidát 

neoznámí OFS svůj nesouhlas s kandidaturou, stejně tak klub, který kandidáta navrhl, 

prostřednictvím svého statutárního zástupce takový návrh nestáhne. Obě možnosti lze 

oznámit sekretáři OFS písemně prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mail 

fotbal@sumavanet.cz do 5.3.2021. 

c)     Za účelem usnadnění a urychlení registrace účastníků při prezentaci v den VH rozhodl 

VV k již zveřejněným dokladům souvisejících s VH nově o přiřazení na ÚD OFS  NÁVRATKY 

(běžně používaná forma všemi OFS,KFS a FAČR při konání VH) s termínem zaslání na e-

mail OFS Klatovy fotbal@sumavanet.cz sekretáři svazu do 5.3. 2021. 

 

2. Vydání PLNÉ MOCI 

Vzhledem ke končícího mandátu 15.2.2021 (pokud do této doby nedojde k prodloužení 

platnosti ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb.,) a prakticky, že nebude možné z 

důvodu vládních opatření   uskutečnit řádnou volící VH plánovanou na 5.2.2021 , rozhodl 

výkonný výbor OFS Klatovy (dále „Zmocnitel“) pověřit vydáním PLNÉ MOCI ze dne 

29.1.2021, kterou zmocňuje předsedu VV, Červený Jan, nar. 9.6.1951, (dále 

„Zmocněnec“), aby Zmocněnec určil , bude-li to nutné i po 12.3.2021, datum konání 

zasedání valné hromady OFS Klatovy, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy ji již bude 

možné s ohledem na epidemickou situaci VH konat. Takto je Zmocněnec oprávněn 

postupovat případně i opakovaně, avšak pouze pokud se ukáže nutným zasedání valné 

hromady z důvodu nemožnosti jeho konání opětovně odložit či odkládat, k čemuž tato 

plná moc Zmocněnce rovněž opravňuje. 
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