
 
Regionální sdružení  ČUS Olomouc,z.s. 

Legionářská 12,  779 00 Olomouc 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

o Tělovýchovným jednotám a sportovním klubům 

o Okresním sportovním svazům 

sdruženým v Regionálním sdružení ČUS Olomouc,z.s. 

 

 

Věc :  Příprava volební 28. RVH  ČUS okresu Olomouc  2018. 

 

         Vážení sportovní přátelé !! 

 

          Výkonný výbor RS ČUS  Olomouc ve svém plánu práce na 1. pololetí 2018 plánuje 

uskuteční 28. Regionální valné hromady ČUS okresu Olomouc s  termínem konání ve čtvrtek 

dne 14. června 2018.  Touto RVH končí čtyřleté funkční období současných orgánů RS ČUS 

– tj. předsedy, výkonného výboru, revizní komise a odborných komisí, které bylo vymezeno 

obdobím let 2014 až 2018. V souladu se Stanovami RS ČUS Olomouc, z.s. bude tedy  28. 

RVH 2018 volební. 

           Jedním z úkolů stávajícího VV RS ČUS je připravit  28. regionální valnou hromadu 

2018 , jejíž součástí budou i volby výše uvedených orgánů RS ČUS Olomouc na další funkční 

období  2018 až 2022.  

           Proto se již nyní obrací VV RS ČUS Olomouc na všechny sdružené subjekty – 

tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a okresní sportovní svazy s výzvou, aby připravily a  

navrhly své kandidáty pro tyto volby.  VV RS ČUS Olomouc nepředpokládá změny 

v početním složení jednotlivých orgánů RS ČUS proti současnému stavu – bude se tedy  volit 

5 členů VV RS včetně předsedy a 3 členové revizní komise. Jednotliví členové VV RS budou 

mít současně funkce předsedů komisí – hospodářské, údržby a provozu TVZ a organizačně-

manažerské. Z toho důvodu Vás VV RS vyzývá k předložení návrhů vhodných, kvalitních a 

odborně způsobilých kandidátů, schopných obsáhnout problematiku jednotlivých oblastí. 

           Sdružené subjekty vyzýváme k předložení písemných návrhů svých kandidátů na 

formuláři, který je v příloze tohoto e-mailu  a to do termínu 25. května 2018 !!!  

Návrhy posílejte e-mailem  na adresu : odstrcilik.josef@seznam.cz nebo poštou na adresu  RS 

ČUS  Olomouc,z.s. ,Legionářská 12, 779 00 Olomouc 

                                                                                 

                                   

 

V Olomouci dne 3.5. 2018  

                                                                Za VV RS ČUS Olomouc,z.s. : 

  

                    

                                                          Josef Odstrčilík  

                                                       předseda RS ČUS 


