
P A Z V A N K A
na iàdnou valnou hromadu

VàZení sportovní piótelé,

v souladu se Stanovami svolévó vúbor SUOD

které se koné ve stiedu 30. èervna 2O2l od 17:00 hodin v Méstské soortovní hale v Domailicích

na adrese Fúgnerova 647.

Íàdnou valnou hromadu Sportovní unie okresu Domailice,

Zahàjení

Schvélení programu VH

Volba pracovního píedsednictva VH a volba mandàtové komise

7próva o òinnosti za období od minulé VH, v'lroèní zpràva za rok 2020

Zpróva o hospodaiení za rok2O2O

Zpréva Kontrolní komise

Névrh rozpoÈtu rokaozI

Diskuse

Schvélení usnesení, zóvèr

S pozdravem

Program:

1.1

2 l

3 )

4l

s)
6)

7)

8)

e)

Podle Stanov SUOD vysílají na valnou hromadu òlenské TJ a SK jednoho delegàta s hlasem rozhodujícím
sportovní svazy jednoho delegóta s hlasem rozhodujícím. Èlenové vriboru a hosté mají hlas poradní.
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Pozn.:

Delegét se pfi vstupu do vnitfních prostor (pii prezenci) proké;e jednou z nésledujících podmíne( které jsou
stanoveny pro zasedéní orgónu prévnické osoby:

a) osoba absolvovala nejdéle pied 7 dny RT-PCR vyÉetiení na piítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním vrlsledkem,
ne bo

b) osoba absolvovala nejdéle pÍed 72 hodinami Poc test na pÍítomnost antigenu viru sARS-coV-2 s negativním
v'/sledkem, nebo

c) osoba byla oòkovéna proti onemocnèní COVID-19 a doloÍí, àe:

i) od aplikace první dévky oòkovací lótky v pÌípadè dvoudévkového schématu podle spc uptynulo nejménè 22
dní, ale ne více nei 90 dní, pokud nebyla aplikovéna druhé dévka,

ii) od aplikace první dévky oèkovací létky v pÍípadé dvoudévkového schématu podle Spc uplynulo nejméné 22
dní, ale ne více nei 9 mèsícú, pokud byla aplikovóna druhé dévka, nebo

iii) od aplikace dóvky oókovací lótky v piípadè jednodévkového schématu podle Spc uplynulo nejménè 14 dní,
ale ne více neÌ 9 mèsícù, nebo

d) osoba prodélala laboratornè potvrzené onemocnèní covlD-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimoÍédného opatÍení Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního poc antigenního testu na piítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na piítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více nei 1g0 dní,

piiòemZ se musíjednat o osobu bez klinick'lch pÍíznakú onemocnéní COVTD_19.
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Vzhledem kdalSímu oÈekóvanému rozvoliovéní se mohou
informovat.

podmínky mènit. Vtom pÍípadé VÉs budeme pÈedem


