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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
25.6.2021 od 18.00 hodin v kulturním domě v Novosedlech.
Program:
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 2020 a návrh na rozdělení zisku roku 2020 –
schválení
4. Zpráva kontrolní komise
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky roku 2021
6. Volby členů představenstva a kontrolní komise a náhradníků
7. Diskuze a občerstvení
8. Oznámení výsledků voleb
V Novosedlech 9. června 2021
Za představenstvo
Ing. Bohumil Hradecký
předseda představenstva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLNÁ MOC
k zastupování na členské schůzi Zemědělského družstva Novosedly konané 25.6.2021 v Novosedlech.

Zplnomocňuji tímto p. …………………………………………. r.č. ……………………………………
k zastupování na členské schůzi Zemědělského družstva Novosedly, která se koná 25.6.2021 v Novosedlech.

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

«JMENO»

Počet hlasů «HLAS»

……….. .................................................................

Tuto plnou moc přijímám:
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Podpis zastoupeného člena

Podpis zástupce

Informace pro členy - volby do představenstva a kontrolní komise dne 25.6.2021
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:
předseda představenstva Ing. BOHUMIL HRADECKÝ
místopředseda představenstva Ing. RŮŽENA CHVALOVÁ
člen představenstva Ing. MIROSLAV ŠVEC
člen představenstva Ing. BOHUMIL LINHART
člen představenstva JAROSLAV VOJÍK
člen představenstva MAREK ZÁBRANSKÝ
člen představenstva FRANTIŠEK TUREK
člen představenstva VÁCLAV PAŠAVA
člen představenstva JAN CHVOSTA

Kontrolní komise
předseda kontrolní komise Ing. JOSEF BEČVÁŘ
člen kontrolní komise JIŘINA HERBOLTOVÁ
člen kontrolní komise BOHUSLAV CHVAL
člen kontrolní komise JITKA KLECANOVÁ
člen kontrolní komise FRANTIŠEK KORBEL

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 24.6.2021. Po termínu
24.6.2021, 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 383 399 120, 608 028 228
Email zdnovosedly@seznam.cz, podatelna@zdnovosedly.cz

S ohledem na důležitý program této volební členské schůze využijte své právo zúčastnit se osobně. S ohledem na složitou
nákazovou situaci můžete případně pro Vaše zastoupení na schůzi využít přiložené plné moci. U pozvánek doručovaných
poštou je přiložena odpovědní obálka se známkou.
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Informace pro členy – aktuálně platné podmínky pro návštěvu služeb, provozoven a akcí, včetně valných
hromad, členských schůzí
Prezence bude probíhat dle platných hygienických podmínek v den konání schůze. Pro neočkované a netestované budou k dispozici
antigenní testy a případně i respirátory.

Od 8. června 2021 se sjednocují podmínky pro návštěvu služeb, provozoven a akcí, včetně valných hromad, členských schůzí.
Nově lze uplatňovat testy z práce s potvrzením zaměstnavatele nebo je možné si udělat test na místě.
Podmínky dle bodu I/16 (pro osoby, které dovršily 6 let):
-

PCR test ne starší než 7 dní

-

POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)

Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo
PCR testu
-

Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží certifikátem, že:

i)
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne
více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii)
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne
více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii)
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více
než 9 měsíců, nebo“.
osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
čestné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavatele, o absolvování testu na COVID 19 v rámci zaměstnaneckého testování před
méně než 72 h s negativním výsledkem

S pozdravem a na viděnou v pátek 25.6.2021
Ing. Bohumil Hradecký
předseda představenstva

