
Jihočeský šachový svaz, Skuherského č, 14,37O 01 České Budějovice

Delegáti mimořádné konference JčŠS
V Č. guoOjovicích 24.\edna 2021

Pozyánka
Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu svolává mimořádnou konferenci JihoČeského

šachového svazu, která se uskuteční dne 25, února2020 od 1B,00 hodin formou videokonference.
platforma (Microsoft Teams, GoToMeeting, čijiná) bude upřesněna dodateČně.

Konference je mimořádná z toho důvodu, že v průběhu roku bude muset být svolána řádná

volební konference prezenční formou, Letošní konference musí být volební a volit statutární vedení

lze jen prezenčně, Na mimořádné konferenci půjde tedy o schválení základních dokumentŮ jako

,prára o hospodaření a rozpočet na letošní rok. Bez tohoto bychom museli fungovat v reŽimu

rozpočtového provizoria. Děkujeme za pochopení.

Delegátem konference se může stát člen šachovóho oddílu, reg_istrovaný v JčŠS a starŠÍ 1B{i let. Na

konferenci mohou být zastoupeny jen oddíly registrovane u ŠSČR s pŮsobností v JČŠS ke dni

konference

Program

1, Zahájeni konference JčŠS a volby řídícího konference
2 Volba pracovních komisí
3. Zpráva mandátové komise
4, Komentář ke ,,Zprávé o hospodařeni za rok 2020"
5 Zpráva revizní komise
6 Návrh rozpočtu JčŠS na rok 2021 a čl příspěvků
7 Diskuse k předloženým materiálům 4 - 6
B. Zpráva mandátové komise
9. Zpráva návrhové komise

Hlasování o předložených materiálech
,] 

0, Zakončení konference

Pisemné podklady:
1, Zpráva o hospodaření JčSS + podklady
2. Návrh rozpočtu jčŠS na rok 2021 a čl příspěvků

předseda W JčSS
řídící konference
předseda MK
hospodář W JčSS
předseda RK JčSS
předseda + hospodář W JčŠS

předseda MK

předseda NK
předseda W JčSS

- web
- web

písemné podklady budou zveřejněny na webu JčŠS k volnému stažení min. 14 dní předem

oddíly - členové maji právo navrhnout předem do 11. února 2021 dalŠÍ body programu jednání nebo
předložit protinávrhy, Záleži|ost, která nebude zařazena do programu jednání konference přijejím
ohlášeni, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 75o/o hlasŮ delegátŮ oprávněných o ní

hlasovat. .r

početdelegátů se stanovuje dle klíče schválenóho,,Jednacím řádem zr.2008" a stanovule Se na

základě aktivní členské základny k 5. lednu 2021.

Ve Veselí nad Lužnici 23.1,2021
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