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mandátové komise valné hromady Moravskoslezského KAS konané dne 21. března 2021

Mandátová komise, wolenávalnou hromadou podle článku 3.o odstavec (1)
Jednacího řádu Valných hromad KAS ze dne 16. listopadu 2020 (číslo předpisu 812020)
s účinností od 16. listopadu 2020ve složení:

Renáta struhalová
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konstatuje:

1)

a) Podle Stanov Českého atletického §vazu s účinnostiod7,dubna 2ltgrčlánekXVI
(Valná hromada KAS), bod (5) se valné hromady májí právo zúčastnit jako
delegáti s hlasem rozhodujícím delegáti vyslaní jednotlivými členy KAS.

b) V evidenci Českého atletického §vazu je podle stavu k 1. lednu 2021 celkem 25 členů
(atleticlcých oddílŮ, ev. atletických klubů) Moravskoslezského KAS, kteří mají
právo vyslat na jednání VH MS KAS delegáty. Celkem mohou členové MS KAS
vyslat na jednání VH 35 delegátů. Ztoho SSK Vítkovice - atleticlcý ktub 7 delegátů,
TJ Sokol Opava 4 delegáty,TJ TŽTřinec 2 delegáty a Atletika Poiuba z, s.2
delegáty, ostatní členové MS KAS po jednom delegátu.

2) Valné hromady MS KAS se mají právo, podte ustanovení článku XVI, bod (6) Stanov
CAS, zúČastnit s hlasem poradním, nejsou - ti vyslanými delegáty, členové výboru
KAS a revizor KAS.

4) Podle presenČní listiny valné hromady je v době zahájeníjednání přítomno:

a) ,?-..V.delegátů s hlasem rozhodujícím, to j. ....7.{.....7o delegátů s hlasem
rozhodujícím. Mandát vŠech delegátŮ vyslaných členy MS KAS a přítomných na
jednání VH byl shledán plně v souladu s ustanovením článku 5., odstavce (3)
Jednacího řádu Valných hromad KAS ze dne 16.Iistopadl2020 (číslo předpisu
812020).

b) VH se s hlasem poradním účastní *.,..čtenů výboru MS KAS , revizor Ms KAs
omluven.

c) VH se účastní jako host MS KAS:

Dr. Libor Varhaník- zástupce ČAS



5) Podle článku 5., odstavec (4) Jednacího řádu Valných hromad KAS ze dne 16.
listopadu 2020 (číslo předpisu 8l2020)je k platnému usnesení třeba souhlasu dle
nadpoloviČní větŠiny delegátů přítomných v době gqqášení. S ohledem na to, že v době
zahájeníjednání valné hromady bylo přítomno ..../.r1... oÁ procent vyslaných delegátů,
mandátová komise konstatuj e, že v alná hromada j e usn áŠeníschopná.

předseda mandátové komise
Renata struhalová/,-r L

Ostrava dne 17. bíezna2D2l


