Představenstvo Zemědělského družstva Hraničář Loděnice
se sídlem Loděnice 50, 747 74 Holasovice
svolává na základě stanov ZD část VII., kapitola A, oddíl 1) odst. 1

Výroční členskou schůzi
která se bude konat v sobotu dne 13.

dubna 2019 v sále kulturního domu „Na Rybníčku“ v Opavě
Začátek jednání je stanoven na 9.00 hodin - prezentace 8.00-8.55 hodin

Program:

l. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva předsedy představenstva o výsledcích hospodaření ZD v roce 2018
4. Zpráva mandátové komise
5. Volba orgánů družstva - představenstvo a kontrolní komise
6. Zpráva o činnosti představenstva ZD od poslední VČS
7. Zpráva předsedy kontrolní komise
8. Řádná účetní závěrka ZD za rok 2018, návrh na rozdělení zisku za rok 2018 a určení
auditora k provedení auditu za období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
9. Výrobně finanční plán ZD na rok 2019
10. Návrh na odměny členům představenstva a kontrolní komise za rok 2019
11. Výsledky voleb do orgánů družstva
12. Diskuse
13. Usnesení z VČS
14. Závěr

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské
schůze v sídle družstva od 28. 3. 2019, a to kterýkoliv pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin až do dne
konání členské schůze.
Základní povinnosti člena družstva je zúčastňovat se členských schůzí.
Kdo se nemůže z vážných důvodů členské schůze zúčastnit, může pověřit k zastupování jinou osobu
prostřednictvím p l n é m o c i , která je součástí této pozvánky.
Po ukončení schůze bude podáván oběd .
Za představenstvo Zemědělského družstva Hraničář Loděnice
Ing. Břetislav Hrbáč
předseda představenstva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLNÁ MOC č.

Příjmení, jméno ………………………………………….datum narození ………………………………
bytem …………………………………………………………………………/dále jen zastoupený/
člen Zemědělského družstva Hraničář Loděnice dle části VII., kapitola A, oddíl 2), odst.1 stanov ZD
zmocňuje touto plnou mocí
Příjmení, jméno ………………………………………….datum narození ……………………………….
č. OP……………….. bytem ……………………………………………………………/dále jen zástupce/
aby mne zastupoval na výroční členské schůzi konané dne 13. 4. 2019 v sále kulturního domu v Opavě
„Na Rybníčku“, jednal mým jménem a činil za mne závazná prohlášení k projednávaným bodům
programu /rozhoduje váhou hlasů zastupovaného/.
Datum:
……………………………………. PLNOU MOC PŘIJÍMÁM ………………………………..
Podpis zastoupeného
podpis zástupce

S v o z na VČS bude zabezpečen autobusy z obvyklých míst takto:
AUTOBUS

Tábor
7.45 hodin AUTOBUS
Loděnice kaple
7.50 hodin
Holasovice Florián
7.55 hodin
Držkovice kaple
8.05 hodin
Vávrovice dílny
8.10 hodin
Palhanec u cukrovaru 8.15 hodin
Jaktař točna
8.20 hodin
Opava „Na Rybníčku“ 8.30 hodin

Neplachovice býv.spořitelna 7.50 hodin
Štemplovec zbrojnice
8.00 hodin
Kamenec zastávka-vesnice 8.05 hodin
8.10 hodin
Nepl. Zadky autob. zast.
Vlaštovičky autob. zastávka 8.15 hodin
Jaktař točna
8.20 hodin
Opava „Na Rybníčku“
8.30 hodin

O odjezdech autobusů po skončení schůze budou účastníci VČS včas informováni.

