P o z v á nk a
na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici,
která se koná

ve čtvrtek dne 11. března 2021 ve Smetanově domě v Litomyšli od 13,30 hod.
(testování a prezence od 12,30 hod.)
Program:
1. Zahájení

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

- jmenování zapisovatele a sčitatelů hlasů
- schválení jednacího a volebního řádu
- volba mandátové, volební a návrhové komise
Zpráva mandátové komise
Zahájení voleb, zpráva volební komise PROVEDENÍ VOLEB
Zpráva představenstva o hospodaření družstva za uplynulé volební období a rok 2020
Výrobně finanční plán na rok 2021
Zpráva kontrolní komise, výrok auditora
Diskuse, zodpovězení dotazů
Vyhlášení výsledků voleb
Usnesení, závěr

Písemné materiály k jednání budou uveřejněny na webu www.zd-sloupnice.cz a předány s pozvánkou nebo na
VČS. Na VČS je možné odevzdat vyplněné objednávky naturálií na rok 2021.
Ve Sloupnici dne 18. února 2021

Ing. Jaroslav Vaňous
předseda představenstva

Jízdní řád
Autobus 1
Dolní Sloupnice, křižovatka
Dolní Sloupnice, závod
Dolní Sloupnice, zdravotní středisko
Horní Sloupnice, autobusové nádraží
Horní Sloupnice, mostek
Horní Sloupnice, u kina
Horní Sloupnice, Obecní úřad
Horní Sloupnice, transformátor
Horní Sloupnice, Vesnička
Vlčkov
Litomyšl, Smetanův dům

Čas (hod.)
11,55
11,58
12,00
12,02
12,05
12,08
12,10
12,13
12,15
12,20
12,30

Autobus 2
Řetůvka
Řetová, po autobusových zastávkách
Přívrat, Na Presích
Přívrat, křižovatka
Přívrat, náves
Svinná
Zhoř
Člupek
Němčice, po autobusových zastávkách
Němčice, dolní rozcestí
Litomyšl, Smetanův dům

Čas (hod.)
11,30
11,35 – 11,40
11,40
11,43
11,45
11,55
12,00
12,05
12,05 - 12,15
12,20
12,30

……………………………………………….…..…………………………………………………………………………………………....
PLNÁ MOC
Já podepsaný:

Příjmení a jméno ……………………………………………………………………………………….…..
RČ: ……………………………………….…..., bytem ………………………………….…………………

zmocňuji

Příjmení a jméno ………………………..………………………………………………………………….
RČ: …………………………………..………..., bytem ……………………………………………………

aby mne jako člena Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici se sídlem v Dolní Sloupnici 134, 565 53
Sloupnice, IČ: 00131024, zastupoval v plném rozsahu mých práv a povinností, které představuje můj družstevní
podíl, na jednání členské schůze družstva konané dne 11. 3. 2021 v Litomyšli s programem uvedeným na pozvánce,
a to včetně dalších bodů, které případně tato členská schůze jako bod jednání schválí.
Beru na vědomí, že zmocněný není oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.
V ………………………..…………… dne ………………..
Přijímám zmocnění:

_____________________________

Zmocnitel:

_________________________

