zemědělské obchodní družstvo Hořice
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Datum konání: 18. června 202t od900 hod.
Vydáno: 26.kvéína2021
představenstyo zemědě|ského obchodního družstva Hořice
Svolává

členskou schůzi č|enůz€mědělského obchodního družstva Hořice
Schůze se uskuteční dne 18. června 202l v Kulturním domě v Hořicích
Program:

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení a schváleni programu členskéschůze a způsobu hlasování.
Volba a schválení předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřoyatelů zápisu, sčitatelůhlasů.
Schválení j ednacího řádu členskéschůze.
Volba mandátové komise a návrhové komise.
Vojba předsedy a místopředsedy ZOD
Zpráva představenstva družstva o činnosti za íok 2020.
Zprávakontrolni komise za rok 2020,
Projednání a schválení íočníúčetnilzávérky za rok 2020 a ročniho hospodářského výsledku včetně jeho íozděleni.
Projednáni a schváleni plánu čerpáníFKSP na rok 202l.
10) Projednáni a schválení podnikatelského Záměíu na rok 202l .
1 1 ) Projednáni a schválení návrhu firmy na provedení auditu a ověření účetníuzávěrky Za rok 202 l .
12) Diskuse.
l3) Usnesení a závěr schůze.
Za představenstvo

zemědělské 0bchodní družslvo
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Bc.Josef Zach - místopředseda pŤedstavenstva

Tato pozvánkaje vyvěšena na informační desce ZOD Hořice v administralivn i.,8Údove v
18.června 202l v píacovni dny od 700 do 1530 a na webové stránce www.zo orlce.cZ
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ZOD HOŘICE

Členská schůze 18.6. 202l

Já niže uvedený a podepsaný člen Zemědělského
obchodního družstva Hořice, okres pelhřimov

Jméno a piijemn

PLNA

Moc

i:

rodné číslo:
bytem:
/jako zmocnitel/ zmocňuji tímto člena ZoD Hořice pana/paní
Jméno a příjmení:
rodné číslo:
b}tem:
/.jako zmocněnec/, aby mne zastupoval(a) v plném rozsahu mých práv
obchodního družstva Hořice. konané dne 1 8. června 202l v Hořicích,
Datum úředně ověřené plné moci:...... ...............2021
Tuto plnou rnoc přijímám.

podpis /jméno a příjmení zmocněnce

člena zoD Hořice na členskéschůzi zemědě|ského

podpis /jméno a příjmení zmocnitele

PLNOU MOC JE NUTNO ÚŘEDNĚ OVĚŘIT, J|NAK JE NEPLATNÁ

oreanizační Dokyny Dro účastníkyčIenskéschůze
1E.6.202l
Doorava;

Pro členy, kteři bydti v obvodu ZoD Hořice bude Zajištěn

Jízdnířád na č|enskou schůzi ZOD Hořice
l8.června 202l - Hořice

8:00 hodin před jednací místnostíu označených stolů.
Clenové družstva, které pracovnici u prezence osobně
neznají, plokáží svoji totožnost občanským průkazem.
Rovněž se zde budou předkládat řádně vyplněné a úředně

Toči|ka, Lísky

svoz a íozvoz autobusem. Jízdni řád je součástí pozvánky a k
dispozici na pracovištích.
Prezence:
Prezence úěastníkůbude provedena v den konání schůze od

ověřené plné moci.

Materiál schůze:
U příležitosti členskéschůze se vydává Zpravodaj. který
obsahuje informace důležitépro jednání členskéschůze,

Zpravodaj je k dispozici na stoIech v jednací místnosti.
HIasoYání:
způsob hlasování určuje jednací a volebni řád družstva a
schvaluje členská schůze. Ke sčítáníhlasů, pokud to bude
zapotřebi, budou určeni sčitatelé.

předsednictyo:

Členovépředstavenstva, předseda koníolníkomise.

občerstvení:
Před zahájením schůze bude podáno občerstyeni. Během

Koberovice
Hojanovice
Voislavice
Hořice
Jú,ov

Pišt'
Hroznětice
Děkančice
Hořice
Vranice,

800
805

8l0
815
825
835
840
845
845
850

Rozvoz ze §chůze: po ukončeníschůze

schůze jsou k dispozici nealkoholické nápoje. Po schůzi bude
podán oběd.

yáženi členové
Doplňujícíinformace v souvislosti s aktuální nákazovou situací:
- Při vstupu do kultumího domu bude každémunově příchozímu účastníkovischůze
posk}tnuta dezinfekce rukou
- v kulturním domě budou přítomni členovédružstva, zaměstnanci družstva, pracovníci
zajištujícípruběh schůze a obsluhu.
- Po celou dobu konání bude k dispozici dezinfekčníprostředek.
Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o předběžné. nezávazné potvrzení účastina
členskéschůzi, abychom mohli vzhledem ke stávajícínákazové situaci co nejvhodněji
uspořádatjednací sál.
V případě, že se roáodnete schůze z nějakého důvodu nezúčastnit, uvítáme, pokud dáte plnou
moc jinému členovi družstva. V tomto případě bychom po vzájemné dohodě zajistili ověření
vašeho podpisu na plné moci u vás. platbu za ověření podpisu by v tomto případě hradilo
naše družstvo.
Kontaktními osobami pro domluvení ověření podpisu jsou v době od 7 hodin do 15 hodin
Simona Kroupová
tel.:734 873 434
Miluše Holadová
tel.:723 516 399
nebo pevná linka
tel. č. 565 583 164
Děkujeme Yám za pochopení při řešení zajištění bezproblémového pruběhu letošnívýroční
členskéschůze.

