
POZVÁNKA 

na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 7. 3. 2020 od 13.00 hod. 

v zasedací místnosti hasičů Letohrad u koupaliště (na stejném místě jako 

loni). 

Program: 
 

1. Zahájení, uvítání účastníků, ukončení prezence. 

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise. 

3. Zprávy výboru a DK ČRS MO Letohrad za rok 2019. 

a) zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad 

b) zpráva o hospodaření a účetní závěrce 

c) zpráva o činnosti dozorčí komise, výsledků inventury financí a  majetku MO za 2019 
a zarybnění a úlovcích na revíru T. Orlice 5 

d) přehled o zarybnění revíru MV a statistika o úlovcích za 2019 

4. Seznámení s návrhem plánu práce MO a výboru a finančním rozpočtem na rok 2020. 

5. Diskuse k bodu 3 a 4 a další příspěvky (Místní doplňky na MV 2020 …..). 

6. Zpráva  mandátové  komise  o  počtu  přítomných  členů  na  VČS  a stav usnášení 
schopnosti pro volbu nového člena výboru a DK a schválení usnesení. 

7. Volba nového člena výboru MO ČRS Letohrad pro období mandátu celého výboru 2020 
– 2023. Volební komise po svém zvolení přijímá jméno výborem navrženého kandidáta 
pana Lukáše Černohouse do volby nového, šestého člena výboru. Volba proběhne 
veřejným hlasováním o návrhu výboru - Diskuse, vlastní volba. 

8. Zpráva volební komise o výsledku volby nového člena výboru na období mandátu celého 
výboru 2020- 2023. 

9. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2019, zprávy dozorčí komise za 2019, plánu 
práce MO a výboru na 2020 a finančního rozpočtu MO na rok 2020. 

10. Návrh návrhové komise na usnesení a schválení usnesení z výroční členské schůze. 
 

11. Závěr, podávání občerstvení, panelová diskuse možná do 18.00. hod. 

 

Před a zejména po skončení VČS bude probíhat prodej povolenek a členských známek na 

2020. Cena roční povolenky na Malou vodu na 2020 se pro členy  MO  Letohrad 

nemění a zůstává ve výši 1 700 Kč. Doplňuje se nová roční cena pro členy nad 75 

let.Mění se ceny krátkobobých povolenek (měsíční , týdenní, denní). Vše viz nový 

ceník na 2020. 
 


