Sloupnice 18. 2. 2021

Vážení členové,
důvodem, proč se na Vás obracím tímto způsobem, jsou komplikace, které způsobuje přetrvávající
epidemická situace v době přípravy naší tradiční členské schůze.
Usnesení vlády č. 127 z 14.2.2021 umožňuje při dodržení přísných podmínek zasedání, které je
nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu, což je právě případ naší
členské schůze.
Na prodloužení funkčního období letos již současná právní úprava nepamatuje, k hlasování per-rollam
(rozhodování mimo členskou schůzi) má výhrady auditor a dílčí schůze podle stanov uskutečnit
nemůžeme.
Představenstvo tedy na svém jednání 4. 2. 2021 rozhodlo členskou schůzi svolat jediným možným prezenčním způsobem v omezeném a nezbytném rozsahu do prostoru, kde lze dodržet následující
protiepidemická opatření:
1. před vstupem bude každému členovi proveden nevýtěrový antigenní test (ve spolupráci
s naším podnikovým lékařem MUDr. Blanařem, hrazeno podnikem),
2. vstup bude povolen pouze s ochranou úst (respirátorem FFP2, budou k dispozici u vstupu),
3. před vstupem bude nutné si dezinfikovat ruce,
4. ve všech prostorách dodržovat rozestupy min. 2 m, pokud to bude možné,
5. nebude podáváno žádné občerstvení,
6. program a obsah zpráv bude zkrácen na nejnutnější rozsah,
7. letos nezveme žádné hosty a bohužel ani zaměstnance.
Tyto požadavky nejsme schopni splnit v sálech v zázemí družstva, proto svoláváme schůzi do
Smetanova domu v Litomyšli.
Rád bych si dovolil požádat členy, kteří i přes tato opatření mají obavy z účasti, aby využili v co nejvyšší
míře zplnomocnění některého dalšího člena. Je to důležité z hlediska zajištění usnášeníschopnosti
schůze.
Pokud schůze usnášeníschopná nebude, budeme muset svolat nejdříve za 15 dnů náhradní členskou
schůzi se stejným programem, kde již počet přítomných členů nebude mít na usnášeníschopnost vliv.

Jestliže si nejste jisti, že se chcete schůze zúčastnit a nemáte nikoho blízkého, koho byste mohli
zmocnit, uvádíme níže seznam současných členů orgánů družstva, komu byste případně mohli vložit
svou důvěru.
Předseda:

Ing. Jaroslav Vaňous

Představenstvo:

Michael Čapek
Oldřich Dvořák
Jiří Fangl
Jaroslava Fanglová

Ladislav Chleboun
Ing. Vladimír Ondráček
Ing. Vladimír Pavliš

Oldřich Vašina
Jaroslav Vencl
Monika Vytlačilová

Kontrolní komise:

Ing. Petr Beneš
Pavel Čapek
Pavel Chleboun

Leoš Mikulecký
Martina Páclová
Ing. Josef Racek

František Vaňous

Z tohoto důvodu představenstvo rozhodlo, že tradiční poukazy do našich prodejen budeme
mimořádně předávat nejen u prezence, ale i v případě, že předáte plnou moc, ať už osobně nebo
poštou.
V rámci organizace a urychlení celé schůze si Vás dovoluji požádat, abyste rovněž sdělili, zda a jakým
způsobem se schůze zúčastníte, abychom mohli dále řešit organizaci a dopravu, a současně si vyměnili
pro všechny případy (např. pokud se změní okolnosti Vaší účasti) telefonní kontakty s kolegou, který
Vám pozvánku doručil.
Kontaktovat můžete také přímo asistentku vedení Jitku Karlíkovou na tel. 721 520 458.
Dokumenty, které jste obdrželi s pozvánkou, jsou v případě usnesení až do projednání výroku auditora
pouze předběžné a mohou se v některém ohledu změnit.
Věřím, že pochopíte mimořádnost a komplikovanost současné situace a přispějete svým odpovědným
přístupem k úspěšnému zvládnutí členské schůze. Kandidátní listiny jsou zároveň volebními lístky.
Předem Vám děkuji.
S pozdravem

Ing. Jaroslav Vaňous
předseda družstva

Přílohy:
Pozvánka na VČS, Návrh usnesení, Volební řád, Jednací řád,
Kandidátní listina pro volbu předsedy a představenstva, Kandidátní listina pro volbu KK

