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Počet hlasů «HLAS» 

Číslo člena 

«CISLO» 

 

 

Vážený pan(í) 

         «JMENO» 

«ULICE» 

«PSC»  «MESTO»   

     

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 
 

Představenstvo Zemědělského družstva Novosedly  svolává členskou schůzi, která se bude konat v pátek 

24.6.2016 od 18.00 hodin v kulturním domě  v Novosedlech. 

P r o g r a m : 

1. Prezence účastníků 17 30 – 18 00 hodin 

2. Zahájení, volba orgánů členské schůze, schválení jednacího řádu a volebního řádu 

3. Výroční zpráva o činnosti družstva, účetní závěrka roku 2015 a návrh na rozdělení zisku roku 2015 

4. Zpráva kontrolní komise 

5. Určení auditora pro schválení účetní závěrky roku 2016 

6. Volby členů představenstva a kontrolní komise a náhradníků 

7. Návrh a schválení usnesení členské schůze 

8. Diskuze a občerstvení  

 

V Novosedlech  8. června 2016 

Za představenstvo 

Ing. Bohumil Hradecký 

předseda představenstva  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLNÁ MOC 

k zastupování na členské schůzi Zemědělského družstva Novosedly konané 24.6.2016  v Novosedlech. 

Zplnomocňuji tímto p. …………………………………………. r.č. ……………………………………  

k zastupování na členské schůzi Zemědělského družstva Novosedly, která se koná 24.6.2016 v Novosedlech. 

 

 

         

...........................................................................                  .....................................................................  

«JMENO»    Číslo člena «CISLO»    Tuto plnou moc přijímám:  

            Podpis zastoupeného člena                      Podpis zástupce  
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Informace pro členy - volby do představenstva a kontrolní komise dne 24.6.2016 

Vážení členové Zemědělského družstva Novosedly, protože v letošním roce končí 5-leté funkční období současného představenstva 

a kontrolní komise, na členské schůzi se budou konat volby. 

Současné představenstvo tímto podává informaci o možnosti kandidovat do obou zmíněných orgánů. 

Vybrané ustanovení dle stanov družstva: 

Představenstvo  

Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Přísluší mu obchodní vedení družstva. Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí 

za svoji činnost. Řídí činnost družstva. Zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a 

návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo má 9 členů + 3 náhradníky ve stanoveném pořadí. Je voleno 

členskou schůzí. Představenstvo si volí svého předsedu a místopředsedu. Předseda představenstva je předsedou družstva. 

 Kontrolní komise  

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Může požadovat jakékoliv 

informace a doklady o hospodaření družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. 

Vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Odpovídá pouze členské schůzi a je 

nezávislá na ostatních orgánech družstva. Skládá se z 5 členů družstva a 2 náhradníků a je volena členskou schůzí. Ze svých 

členů volí předsedu a místopředsedu a schází se podle potřeby.  

Současné složení:  

Představenstvo:         Kontrolní komise  

předseda představenstva Ing. Bohumil Hradecký    předseda kontrolní komise Ing. Josef Bečvář 

místopředseda představenstva Jaroslav Vojík    člen kontrolní komise Bohuslav Chval 

člen představenstva Ing. Miroslav Švec     člen kontrolní komise Anna Bláhová 

člen představenstva František Turek     člen kontrolní komise Marie Mašková 

člen představenstva Ing. Růžena Chvalová     člen kontrolní komise Marek Zábranský  

člen představenstva Ing. Bohumil Linhart 

člen představenstva Milan Zíma 

člen představenstva Karel Kašpírek 

člen představenstva Karel Vorda 

 

Tímto žádáme členy, kteří by se chtěli podílet na řízení a kontrole Zemědělského družstva Novosedly v dalším 5letém 

období, aby vyjádřili ochotu kandidovat jakýmkoliv níže uvedeným způsobem a to nejlépe do čtvrtka 23.6.2016. Po termínu 

23.6.2016, tj. po sestavení volebních lístků, budou muset být další kandidáti pouze ručně dopsáni do již vytištěných 

volebních lístků.  

 

Možné způsoby komunikace:  Písemně na adresu sídla  

   Přes stávající výše uvedené členy představenstva nebo kontrolní komise 

   Telefonicky 608 028 228 

   Email zdnovosedly@seznam.cz 

 

 

 

S ohledem na důležitý program této členské schůze využijte své právo zúčastnit se osobně, případně použijte pro zastoupení 

přiložené plné moci. 

 

   S pozdravem  a na viděnou v pátek 24.6.2016  

         Ing. Bohumil Hradecký 

         předseda představenstva 

mailto:zdnovosedly@seznam.cz

