
 

 

POZVÁNKA 

na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu  26. 6. 2021 od 13.00 
hod.   

KDE ?    LETOS  ZMĚNA !!!   -  letos výjimečně  v areálu u  
hasičů  na Ostrově na Orlici 

Účastníci se budou řídit režimem protipandemických opatřeních platných 
v den konání VČS.   
 
Naše místní organizace oslavila dne  7. 3. 2021 přesně 100 let od svého založení (založena 

byla jako Rybářský spolek),  které se dle městské kroniky  událo přesně 7. 3. 1921 na 

Podměstí v hostinci u Šendorfů. Prvním  jeho předsedou se stal pan Karel Kučera z čp. 

190,  inženýr dráhy z Prahy.  
 
 

Program: 
 
1. Zahájení, uvítání účastníků, ukončení prezence. 
2. Volba mandátové a návrhové komise. 
3.  Zprávy výboru a DK ČRS MO Letohrad za rok 2020. 
    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 2020 a  

zarybnění a úlovcích na revíru T. Orlice 5 
    d)  přehled o zarybnění revíru MV a statistika o úlovcích za 2020 
 4. Seznámení s návrhem plánu práce MO a výboru a finančním rozpočtem na rok 2021. 
 5. Diskuse k bodu 3 a 4 a další příspěvky (Místní doplňky na MV 2021 …..). 
 6. Zpráva  mandátové  komise  o  počtu  přítomných  členů  na  VČS  a stav usnášení 

schopnosti pro schválení  přednesených zpráv, účetní závěrky, zprávy DK,  plánu práce MO a 
výboru, finančního rozpočtu na 2021 a  závěrečného usnesení. 

 7. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2020, zprávy dozorčí komise za 2020, plánu práce 
MO a výboru na 2021 a finančního rozpočtu MO na rok 2021. 

 8. Návrh návrhové komise na usnesení a schválení usnesení z výroční členské schůze. 
 9. Předání vyznamenání ke 100 výročí založení Rybářského spolku  Letohrad (7. 3. 1921), 

současným i bývalým členům a funkcionářům spolku, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj naši 
MO. 

 10. Závěr, podávání občerstvení, malý raut,  panelová diskuse  
 

 Cena roční povolenky na Malou vodu na 2021 se pro členy  MO  Letohrad 
nemění a zůstává ve výši 1 700 Kč. Roční cena povolenky pro členy MO 
Letohrad nad 75 let zůstává stejná s rokem 2020. Ceny krátkodobých povolenek 
(měsíční, týdenní, denní) zůstávají shodné s rokem 2020.  
 
 


