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Věc: oznámení o svolání valné hromady 

      Okresní výkonný výbor ČUS v Šumperku na svém jednání dne 2. 2. 2017 rozhodl o 
svolání Valné hromady Okresního sdružení ČUS Šumperk na 

středu 31. května 2017 v 15.30 hodin. 

Jednání se uskuteční v Divadelním sále IV. Základní školy, Sluneční ul. v Šumperku. 
(místo konání valných hromad v roce 2013, 2014, 2015, 2016) 

Pro jednání valné hromady stanovuje OVV ČUS následující program: 

Program 1) Zahájení 
2) Procedurální záležitosti (schválení jednacího řádu VH, volba pracovního

předsednictva, volba mandátové a volba volební komise VH)
3) Zpráva o činnosti od VH 2016 a hospodaření za rok 2016
4) Zpráva Kontrolní komise OS ČUS od VH 2016
5) Zpráva mandátové komise o účasti na VH
6) Diskuse k předneseným zprávám, předloženým písemným podkladům a

hlasování k záležitostem roku 2016
7) Volby orgánů OS ČUS Šumperk na období 2017 - 2021
8) Návrh rozpočtu OS ČUS na rok 2017
9) Návrh programu údržby z dotace Olomouckého kraje pro rok 2017

10) Závěr valné hromady

- Návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání budou součástí
předkládaných podkladů, ev. další návrhy vzniklé v průběhu jednání bude
předkládat pracovní předsednictvo

- Diskuse a hlasování k bodům jednání 8 a 9 bude vždy u každého bodu
samostatně

Oficiální pozvánka, mandátní lístky, organizační informace a podkladové materiály k 
jednání budou odeslány elektronickou poštou řádným i přidruženým členům OS ČUS a 
současně budou umístěny na webové stránce OS ČUS Šumperk  http://sumperk.cuscz.cz/  do 



20. května 2017. Soubor podkladů bude rovněž v tištěné podobě předáván delegátům při 
prezentaci k jednání valné hromady. 
 
 Zaznamenejte si tedy prosím termín 31. 5. 2017 do svých pracovních programů. 
 

V úctě 
 
 David  A l e š 
 předseda OVV ČUS 
 


