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
v kulturním domě v Dolních Vilémovicích
ve středu dne 30. června 2021 v 10:00 hodin
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 2020,
podnikatelský záměr na rok 2021
5. Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020
6. Zpráva kontrolní komise za rok 2020
7. Schválení :
a) řádné účetní závěrky za rok 2020
b) návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
c) podnikatelského záměru na rok 2021
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. Pokud nebude řádná členská schůze usnášení
schopna, svolává představenstvo náhradní členskou schůzi na středu 30. června v 10.30 hodin.
Vzhledem k opatřením proti nákaze nemoci COVID-19 je nezbytné, aby se každý účastník
prokázal bezinfekčností některou alternativou uvedenou v doručeném čestném prohlášení, které
podepíše a pak (místo občerstvení) obdrží každý zúčastněný nebo zastupovaný při prezenci 100,Kč. Případně bude zastupovanému tato částka doručena.
Přineste s sebou respirátor nebo obdobnou ochranu nosu a úst.
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 )
9:20
Ostašov ( u kulturáku )
9:30
Lipník ( zastávka )
9:35
------------------------------------------------------ zde oddělte ----------------------------------------------------Plná moc
Já níže podepsaný(á) ________________________________________________________________
datum narození _______________________ bydliště ______________________________________
zmocňuji tímtopaní (pana)
______________________________________________________________________________
datum narození _______________________bydliště _______________________________________
aby mě zastupoval ve všech úkonech na řádné i náhradní členské schůzi ZD Klučov-Lhota, družstva
konané dne 30.6.2021 v Dolních Vilémovicích.
V _______________________ dne ____________________

____________________
podpis

Zmocnění přijímám _______________________

Návrh usnesení
Z výroční členské schůze ZD Klučov-Lhota, družstva konané dne 30. června 2021 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 2020
Podnikatelský záměr na rok 2021
Řádnou účetní závěrku za rok 2020
Návrh na rozdělení zisku za rok 2020
Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2020
Auditora

h) Převod zůstatku účtu ,,Opravy minulých let“ do rezervního fondu

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 v kulturním domě v Dolních Vilémovicích
ve středu dne 30. června 2021 v 10:30 hodin
Dostavte se v 10.00 hodin v termínu řádné členské schůze.
s tímto programem :
12. Zahájení
13. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatelů hlasů, volba mandátové a návrhové komise, dvou
ověřovatelů zápisu.
14. Zpráva mandátové a návrhové komise
15. Zpráva představenstva , výroční zpráva družstva za rok 2020,
podnikatelský záměr na rok 2021
16. Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020
17. Zpráva kontrolní komise za rok 2020
18. Schválení :
a) řádné účetní závěrky za rok 2020
b) návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
c) podnikatelského záměru na rok 2021
19. Schválení auditora
20. Diskuse- různé
21. Usnesení
22. 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.
Vzhledem k opatřením proti nákaze nemoci COVID-19 je nezbytné, aby se každý účastník
prokázal bezinfekčností některou alternativou uvedenou v doručeném čestném prohlášení, které
podepíše a pak (místo občerstvení) obdrží každý zúčastněný nebo zastupovaný při prezenci 100,Kč.
Případně bude zastupovanému tato částka doručena.
Přineste s sebou respirátor nebo obdobnou ochranu nosu a úst.
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 )

9:20
9:30
9:35

Dostavte se na 10.00 hodinu
Tato pozvánka na náhradní členskou schůzi platí pouze v případě, že nebude usnášení schopna
řádná členská schůze svolaná na 10.00 hodin. Udělená plná moc pro zastupování na řádné
členské schůzi platí i pro náhradní členskou schůzi.

Čestné prohlášení
účastníka členské schůze ZD Klučov-Lhota, družstvo v Dolních
Vilémovicích, kterým prokáže na členské schůzi svoji bezinfekčnost.
Toto čestné prohlášení vyplňte doma a přineste s sebou, předáte je u prezence na
členské schůzi. Současně přineste k nahlédnutí doklad prokazující Vaši
bezinfekčnost dle bodu, který v tomto čestném prohlášení zakroužkujete.
Přineste s sebou respirátor nebo obdobnou ochranu nosu a úst.
Pan/Paní ……………………………………………………
Bydliště………………………………………………………
Pokud zastupujete jméno člena…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
čestně prohlašuji že:
(ZAKROUŽKOVAT PRAVDIVOU VARIANTU NEBO VARIANTY )
X Jsem min. 14 dnů po druhé dávce očkování proti Covid-19
(očkování proběhlo před 16.6.2021)

dat. vakcinace……………..

X Jsem min. 22 dnů po první dávce očkování proti Covid-19
(očkování proběhlo před 8.6.2021)

dat. vakcinace……………..

X Jsem ve 180-ti denní ochranné lhůtě po prodělání Covid-19
(PCR test proveden nebo léčení jsem zahájil po 1.1.2021)

PCR test…………………..

X Bylo provedeno negativní vyšetření na covid-19 antigenním testem dne: ………………..
X Bylo provedeno negativní vyšetření na covid-19 PCR testem

dne: …………………

X Byl/byla jsem testován(a) dne:…………………..kde:………………………………………
X Prohlašuji na svou čest a svědomí, že v posledních čtrnácti dnech jsem neměl(a) zvýšenou
teplotu ani příznaky nemoci Covid-19. Dále, že jsem nepřišel(la) do styku s osobou pozitivní
testem PCR anebo mající příznaky Covid-19.
X Nesplňuji žádnou podmínku a proto chci provést test na místě

provedeno……………

Pravdivost zakroužkované skutečnosti stvrzuji podpisem
Dne: 30.6.2021

……………………………
Podpis

Pokud si nejste jisti svojí bezinfekčností, prosím, předejte svoji plnou moc
k zastupování jinému členovi družstva.

