POZVÁNKA

na řádnou členskou schůzi

Představenstvo ZD Klučov-Lhota, družstvo, se sídlem Klučov 52, PSČ 675 52 Lipník,
IČ: 00139807 svolává dle ustanovení čl. 14 vlastních stanov řádnou členskou schůzi, která se koná
Ve čtvrtek dne 4. dubna 2019 v 10:30 hodin
V kulturním domě v Dolních Vilémovicích s tímto programem :
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatelů hlasů, volba mandátové a návrhové komise, , dvou
ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva mandátové a návrhové komise
4. Zpráva představenstva , výroční zpráva družstva za rok 2018,
podnikatelský záměr na rok 2019
5. Řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018
6. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
7. Schválení :
a) řádné účetní závěrky za rok 2018
b) návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
c) podnikatelského záměru na rok 2019
8. Schválení auditora
9. Diskuse- různé
10. Usnesení
11. Závěr schůze
S materiály, projednávanými a schvalovanými v programu ČS, se mohou členové družstva seznámit
v pracovní době v sídle družstva. Budou k nahlédnutí patnáct dnů před konáním členské schůze.
Návrh na usnesení je vytištěn z druhé strany této pozvánky. Po skončení schůze bude podán oběd a
občerstvení. Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopna, svolává představenstvo náhradní
členskou schůzi na čtvrtek 4. dubna v 11.00 hodin.
Účast členů je nutná. Jestliže se nebudete moci zúčastnit osobně, předejte některému členovi
vyplněnou plnou moc. Případně ji doručte do kanceláře družstva.
Svoboda Miroslav
předseda představenstva

Odjezdy autobusu při svozu :
Klučov (zastávka )
Ostašov ( u kulturáku )
Lipník ( zastávka )

9:50
10:00
10:05

------------------------------------------------------ zde oddělte ----------------------------------------------------Plná moc
Já níže podepsaný(á) ________________________________________________________________
datum narození _______________________ bydliště ______________________________________
zmocňuji tímto
paní (pana)
______________________________________________________________________________
datum narození _______________________bydliště _______________________________________
aby mě zastupoval ve všech úkonech na řádné i náhradní členské schůzi ZD Klučov-Lhota, družstva
konané dne 4.4.2019 v Dolních Vilémovicích.
V _______________________ dne ____________________

____________________
podpis

Zmocnění přijímám _______________________

Návrh usnesení
Z výroční členské schůze ZD Klučov-Lhota, družstva konané dne 4.4.2019 v Dolních Vilémovicích

Výroční členská schůze schvaluje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zprávu o činnosti představenstva
Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2018
Podnikatelský záměr na rok 2019
Řádnou účetní závěrku za rok 2018
Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2018
Auditora

POZVÁNKA

na náhradní členskou schůzi

Představenstvo ZD Klučov-Lhota, družstvo, se sídlem Klučov 52, PSČ 675 52 Lipník,
IČ: 00139807 svolává dle ustanovení čl. 15 odst. 11 vlastních stanov výroční členskou schůzi, která se
koná
Ve čtvrtek dne 4. dubna 2019 v 11:00 hodin
Dostavte se v 10.30 hodin
V kulturním domě v Dolních Vilémovicích s tímto programem :
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatelů hlasů, volba mandátové a návrhové komise, dvou
ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva mandátové a návrhové komise
4. Zpráva představenstva , výroční zpráva družstva za rok 2018,
podnikatelský záměr na rok 2019
5. Řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018
6. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
7. Schválení :
a) řádné účetní závěrky za rok 2018
b) návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
c) podnikatelského záměru na rok 2019
8. Schválení auditora
9. Diskuse- různé
10. Usnesení
11. Závěr schůze
S materiály, projednávanými a schvalovanými v programu ČS, se mohou členové družstva seznámit
v pracovní době v sídle družstva. Budou k nahlédnutí patnáct dnů před konáním členské schůze.
Návrh na usnesení je vytištěn z druhé strany této pozvánky. Po skončení schůze bude podán oběd a
občerstvení.
Účast členů je nutná. Jestliže se nebudete moci zúčastnit osobně, předejte některému členovi
vyplněnou plnou moc. Případně ji doručte do kanceláře družstva.

Svoboda Miroslav
předseda představenstva

Odjezdy autobusu při svozu :
Klučov (zastávka )
Ostašov ( u kulturáku )
Lipník ( zastávka )

9:50
10:00
10:05

Dostavte se na 10.30 hodinu
Tato pozvánka na náhradní členskou schůzi platí pouze v případě, že nebude usnášení schopna
řádná členská schůze svolaná na 10.30 hodin. Udělená plná moc pro zastupování na řádné
členské schůzi platí i pro náhradní členskou schůzi.

Návrh usnesení
Z výroční členské schůze ZD Klučov-Lhota, družstva konané dne 4.4.2019 v Dolních Vilémovicích

Výroční členská schůze schvaluje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zprávu o činnosti představenstva
Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2018
Podnikatelský záměr na rok 2019
Řádnou účetní závěrku za rok 2018
Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2018
Auditora

