Jihočeský svaz cyklistiky
adresa : Ing. Jiří Dohnal
sídliště 398/III
CZ 377 01 Jindřichův Hradec

mobil : 773 518 515
e-mail : jhslovan@tiscali.cz
https : www.jihoceskysvazcyklistiky.cz

POZVÁNKA
na Valnou hromadu Jihočeského svazu cyklistiky
Místo konání : Hotel Sloup - Řípec č.p. 122, 392 01 Soběslav
- nachází se na křižovatce u Soběslavi
- www.hotelsloup.cz hotelsloup@seznam.cz
Termín :
středa 21.2.2018 od 18,00 hodin

GPS 49°13'42.801"N, 14°43'18.380"E

Každý oddíl, který se bude v roce 2018 ucházet o dotaci z rozpočtu Kraje nebo JčSC musí vyslat svého zástupce – účast je pro oddíl nejen důležitá, ale i povinná.
Cestovné bude hrazeno ve výši 4,00 Kč/km – k proplacení je potřeba vyplněný cestovní příkaz a číslo bankovního účtu příjemce cestovného. Právo účasti s hlasem rozhodujícím na Valné hromadě JčSC má jen jeden zástupce
(není podmínkou předseda) každého oddílu, který byl registrován u ČSC a JčSC v roce 2017. Zároveň právo
účasti mají členové VV a KK JčSC a přidružení členové s hlasem poradním, kteří vlastní licenci ČSC pro rok
2017 či 2018 a také pozvaní hosté bez hlasu rozhodujícího či poradního.
Účastníci Valné hromady JčSC s hlasem rozhodujícím a poradním se při presenci prokáží platnou licencí
ČSC na rok 2017 nebo 2018.

PROGRAM
Valné hromady Jihočeského svazu cyklistiky
1) zahájení – volba řídícího schůze, zajištění presence, zapisovatele a navrhovatele
2) schválení programu
3) kontrola usnesení Valné hromady JčSC ze dne 21.2.2017 z Řípce
4) zpráva o činnosti JčSC v roce 2017
5) zpráva o činnosti a stavu ČSC a z mimořádné konference ČSC konané 25.1.2018
6) informace o podpoře center mládeže ze strany Kraje a ČSC
7) zpráva o hospodaření JčSC za rok 2017
8) projednání nových přihlášek a registrace oddílů do JčSC dle NOZ
9) projednání rozpočtu JčSC na rok 2018
10) kalendář závodů JčSC pro rok 2018 – potvrzení pořadatelů pro M-JčSC 2018
11) informace ze střediska mládeže a sportovní školy – cyklistické výsledky v roce 2017
12) informace o LODM … výsledky – Brno 2017, příprava – Liberec 2019
13) informace z celostátní ČUS a Jihočeské krajské organizace ČUS
14) připomínky, diskuse, různé
15) usnesení JčSC
16) závěr
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Jindřichův Hradec 16.1.2018
Ing. Jiří Dohnal
místopředseda Jihočeského svazu cyklistiky

Stanislav Bambula
předseda Jihočeského svazu cyklistiky

Prosíme o zpětné sdělení o Vaší účasti (i v případě neúčasti) na výše uvedená spojení v záhlaví. Děkujeme.

