
   

POZVÁNKA 
na volební Valnou hromadu 

zástupců pražských Sportovních střeleckých klubů 
Českého střeleckého svazu 

 
Výbor Krajského sdružení Českého střeleckého svazu Vás zve 

na volební Valnou hromadu, která se bude konat 

v úterý 19. února 2013 od 18:00 hod. 
v zasedací místnosti v 5. patře, v budově sídla ČSS,  

U Pergamenky 3, Praha 7. 
 
Účast na jednání valné hromady: 
 - jeden zástupce z každého pražského SSK s hlasem rozhodujícím,  
 - členové stávajícího výboru KS Praha a pozvaní hosté s hlasem poradním. 
Valná hromada se řídí jednacím řádem schváleným 1. 3. 2001. 

 

Program: 
1. Zahájení ve smyslu statutu KS ČSS (musí být přítomna většina zástupců 

pražských SSK, jinak se začátek odkládá o 30 min. a valná hromada pak 
proběhne s počtem přítomných). 

2. Schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba pracovního 
předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu. 

3. Zprávy o činnosti a hospodaření KS ČSS Praha za uplynulé období. 
4. Zpráva revizní komise. 
5. Návrh finančního plánu na rok 2013. 
6.  

a) Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru KS ČSS Praha a revizní 
komise KS ČSS Praha (případně i náhradníků). 

b) Volba delegátů KS ČSS Praha na volební Sjezd delegátů ČSS, který se 
bude konat dne 27. 4. 2013 v Praze. 

7. Připomínky k dokumentům ČSS (např. Stanovy ČSS, Statut KS ČSS a jiné). 
8. Vystoupení pozvaných zástupců ČSS. 
9.  

a) Návrhy a schválení kandidátů na prezidenta ČSS, viceprezidenta ČSS, 
členů Prezídia ČSS a Revizní komise ČSS na další čtyřleté volební období. 

b) Návrhy zástupců KS ČSS Praha do stálých komisí VV ČSS (STK, SMK, 
KBS a KR). 

10. Diskuse. 
11. Přednesení návrhu a schválení usnesení Valné hromady. 
12. Závěr. 

 

Poznámky: 
 a) Hlas rozhodující mohou mít jen ti delegáti SSK, kteří u prezentace předloží 

platný průkaz ČSS se známkou za rok 2013. 
 b) U bodů programu 6. a), 6. b), 7., 9. a) a 9. b) se předpokládá, že delegáti 

pražských SSK přijdou na Valnou hromadu již s návrhy a připomínkami 
projednanými ve svém SSK. 

 
 

Za výbor Krajského sdružení ČSS Praha 
Miloš Soukup – předseda 


