ČESKÝ PŘEHRADNÍ VÝBOR, z.s.
CZECH NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS
COMITE NATIONAL TCHEQUE DES GRANDS BARRAGES

V Praze dne 26. 5. 2022
všem členům spolku

Věc: Pozvánka na zasedání pléna spolku Český přehradní výbor
Vážení členové spolku,
dovoluji si Vás pozvat na zasedání pléna spolku Český přehradní výbor, které se bude konat

dne 13. června 2022 v 16.00 hodin
na adrese: Hotel LIONS, NESUCHYNĚ 31, pošta Mutějovice, 270 07,
kongresový sál v přízemí
s tímto pořadem zasedání pléna:
prezence účastníků (15:00–16:00)
1. Zahájení
2. Ověření usnášeníschopnosti pléna
3. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a sčitatele hlasů
4. Zpráva o činnosti spolku v letech 2016–2021
5. Zpráva revizní komise za období let 2016–2021
6. Volba nových řádných členů spolku
7. Volba členů výkonné rady spolku
8. Volba členů revizní komise spolku
9. Projednání a stanovení výše členských příspěvků pro rok 2022
(Navrhuje se schválit dosavadní výši příspěvků, tj. pro fyzické osoby (individuální členy) ve
výši 300,- Kč/rok, pro osoby starší 65 let pak pouze ve výši 50,- Kč/rok a pro právnické osoby
(kolektivní členy) 20 000,- Kč/rok.)
10. Závěr
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., v.r.
předseda spolku
Poznámka:
Plénum je schopno se usnášet, jsou-li přítomni řádní členové spolku disponující minimálně 30% hlasů všech
členů. Pro přijetí usnesení pléna je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů spolku. Každý řádný
člen – fyzická osoba, tzv. individuální člen má jeden hlas. Každý řádný člen – právnická osoba, tzv. kolektivní
člen má pět hlasů.
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