ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
místní organizace, 565 51 LETOHRAD

POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 16.2. 2019 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 2018.
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 2018 a
zarybnění a úlovcích na revíru T. Orlice 5
d) přehled o zarybnění revíru MV a statistika o úlovcích za 2018
4. Seznámení s návrhem plánu práce MO a výboru a finančním rozpočtem na rok 2019.
5. Diskuse k bodu 3 a 4 a další příspěvky (Místní doplňky na MV 2019 …..).
6. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů na VČS a stav usnášení schopnosti pro
volbu výboru a DK a schválení usnesení.
7. Volba výboru (5 členů) a DK (3 členi) MO ČRS Letohrad pro období 2019 – 2023. Volební
komise po svém zvolení přijímá jména kandidátů do volby výboru a DK do ukončení bodu 5.
programu - Diskuse.
8. Zpráva volební komise o výsledku volby výboru a DK pro období 2019 - 2023.
9. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2018, zprávy dozorčí komise za 2018, plánu práce
MO a výboru na 2019 a finančního rozpočtu MO na rok 2019.
10. Návrh návrhové komise na usnesení a schválení usnesení z výroční členské schůze.
11. Závěr, podávání občerstvení, panelová diskuse možná do 18.00. hod.
Těšíme se na Vaší účast !
V Letohradě 15.12.2018

Ing. Lubomír Fiedler MBA – jednatel MO

Naplnění směrnice ochrany osobních údajů tzv. GDPR proběhne v rámci procesu úhrady
členských známek 2019, a to podepsáním souhlasu dle přílohy č.3. viz níže.
Před a po skončení VČS bude probíhat prodej povolenek a členských známek na 2019. Cena
roční povolenky na Malou vodu na 2019 se pro členy MO Letohrad stanovuje ve výši 1 700
Kč.

Příloha č. 3
Souhlas člena se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný …………………………………….. poskytuji níže uvedené osobní údaje a
souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílání informací o činnosti svazu:
e-mail:……………………………..
telefon:……………………………
Dne:………………………….
..................................................................
Vlastnoruční podpis
(u dětí podpis zákonného zástupce)

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný …………………………………….. odvolávám souhlas se zpracováním
osobních údajů e-mail, telefon ze dne………………, který jsem poskytl za účelem zasílání
informací o činnosti svazu.
Dne:………………………
..................................................................
Vlastnoruční podpis
(u dětí podpis zákonného zástupce)

