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z konference Krd,lovéhradeckého krujského volejbulového svuzu konané dne

14. března 2018

Zuseddní konference se zúčustnilo .$.. detegútů s hlusem rozhodujícím

z celkového póÚ, 21 delegovuných zústupců okresních volejbalových svazů.

Konference bylu schopnd usndšení

Ko nfer en ce KrtÍLlovéhradeckéh o KVS kr aj e zvolilu :

- prrrrrní předsednictvo ve složení Murek Pukostu, Václav Nidrle, Iuroslav

Vik, Jiří Kmoníček,
- řídícího konference Jarosluva Vika,
- nlandátovou komisi ve složení předseda Tomúš Jirúsek, členové M

=Et*eta Michal Rypla, J iíi M"'( t
- volební komisi ve 'složení 

předsedu Wadimír Klór, členové Jana

Polreichovd, Vdclav Židů,
- núvrhovotl komisi ve složení předsedkyně Hana Kopeckó, členové Iiří

Krnoníček a Fruntišek Pluhuř.

Konference Královéhrudeckého KVS schvólila progrum, jednucí řód u volební

řód konference.

IÝa ztÍvěr jednúní bylo přijuto následující usnesení:

Ko nference Krdlovéhrudeckého KVS :

a) bere na vědomí: v

1. informaci předsedy KVS o přípravě nových stunov CVS,

b) schvaluje: Ý

1. ,oíbr|ndnnúcti detegútů nu 13. mimořúdnou konferenci CVS:
- Martin Burdych, burdych@oceltech'cz,
- Zdeněk Huník, hanik@}ufcz,
- Milan Lubuštu, labustu@ufcz,
- Iakub Leisek, leisek@;uf.cz,
- Jiří Kmoníček,jiri.kmonicek@vilacerych'cz,
' J o s ef M utěj ovs ký, j o sef. mutej ovs ky@Jisc ali' cz,

- VúclavNidrle,cstvjicin@rbox.cz'
- Ludislav Ott, l.ott@;eznuilc.czt
- František Ptuhuř, f.pluhar54@;mail'com,
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4 aryr*aje: 'ťj/l'ď^/r
1. zvoleným delegdtti 13. mimořúdné-konference čvs podpořit stunouy

CVs předložené Sprúvní radou CVS ve variantě klíče pro valnou
hromadu CVS jeden delegút zo zopočatých 300 čIenů dle vybraných
čIenských příspěvků,

d) uklddd
1. předsednictvu KVs neprodleně zaslat na sekretaridt čVS usnesení této

konference.
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