Česká energetická společnost, z.s., Humpolecká 448, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ : 75136872
Vedená ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 39807

Informace o plánovaných zájezdech :
květen-červen 28.5.-4.6. 2022 – cyklo-turistika, Krušné Hory, ubytování Penzion Kovářská - Kovářská, polopenze, doprava
vl. auty, příspěvek členovi 1.000,-Kč, zaplatit do 30.4.2022 (platba je nevratná), max. počet 20 osob
červen 15.-19.6. 2022 – cyklo-turistika, Choceň, ubytování Hotel Peliny-Choceň, snídaně, ubytování: 2 os/noc/1.100,-Kč, 3
os/noc/1.520,-Kč, 1 os/noc/630,-Kč, doprava vl. auty, příspěvek členovi 1.000,-Kč, řidiči 500,-Kč, zaplatit do 30.4.2022
(platba je nevratná), max. počet 18 osob
září 21.-25.9.2022 – turistika, Jeseníky, hotel Paramon – Suchá Rudná, polopenze, ubytování ve 2lůžkových pokojích.
Příspěvek na člena 500,- Kč, doprava autobusem, cena 3 500,- Kč/os, max 45 osob, platba do 31. 5. 2022 na účet pobočky
květen nebo září 2022 – exkurze, nový prostor Hasičského sboru v Havlíčkově Brodě, doprava vlastní (pěšky, auto)

Evidence zájemců o plánované akce bude započata nejdříve během prezence.

Výbor pobočky České energetické společnosti Havlíčkův Brod
Vás zve na

„Výroční konferenci pobočky“
pořádanou ve čtvrtek 14.dubna 2022 v zasedací místnosti bývalé VČE Havlíčkův Brod, Humpolecká 448.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1430 – 1530 presence, členské příspěvky.
od 1530 členská schůze

Zahájení, volba předsedajícího členské schůzi
Volba mandátové a návrhové komise.
Zpráva pobočky o činnosti za rok 2021.
Zpráva o hospodaření pobočky v roce 2021.
Zpráva revizní komise pobočky za rok 2021.
Návrh plánu činnosti a rozpočtu pobočky na rok 2022.
Diskuse k bodům 3 - 6.
Hlasování o přijetí plánu činnosti a rozpočtu pobočky na rok 2022.
Návrh usnesení a hlasování o přijetí usnesení.
Závěr.
Případná náhradní členská schůze se bude konat 14.dubna 2022 od 1630 hod.

Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách http://www.spolky-csvts.cz/cenes/index.php/pobocny-spolek

za výbor pobočky ČENES
ing. Jiří Kostkan
předseda

