Zemědělské obchodní družstvo Lubná
sídlo: Lubná čp. 326, PSČ 569 63, IČO: 00129712,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl DrXXIV, vložka 1249

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi, která se koná v pátek 9. dubna 2021 od 13:00 hodin
v sále kulturního zařízení Skalka v Lubné
Prezence od 12:00 hodin.
Program jednání:
1) Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího práva, volba zapisovatele
zápisu, volba ověřovatelů zápisu, volba členů mandátové komise, volba
předsedy mandátové komise, volba členů volební komise, volba předsedy
volební komise.
2) Projednání a schválení změny stanov.
3) Projednání a schválení změny volebního řádu družstva, volba členů
představenstva, volba členů kontrolní komise.
4) Zpráva o činnosti družstva za rok 2020.
5) Zpráva o hospodaření družstva za rok 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020,
návrh představenstva na rozdělení zisku.
6) Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2020.
7) Vyhlášení výsledků voleb.
8) Volba předsedy představenstva, volba místopředsedy představenstva.
9) Projednání a schválení návrhu členských výhod.
10) Projednání smluv o výkonu funkce členů představenstva a smluv o výkonu
funkce členů kontrolní komise.
11) Diskuse.
12) Zpráva mandátové komise. Usnesení členské schůze.
13) Závěr jednání.
Členové družstva se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem
programu členské schůze dne 8.4.2021 od 13:00 do 16:00 hodin v sídle družstva
v kanceláři předsedy představenstva.
Prosíme každého člena družstva, který se nebude moci zúčastnit ČS, aby
přiloženou plnou mocí pověřil jiného člena družstva k zastupování na schůzi.
V případě, že nebude členská schůze schopná se usnášet, je nutné pořádat
náhradní členskou schůzi, což by jistě přineslo všem členům řadu problémů.
Každý člen družstva, který se zúčastní ČS, obdrží poukázku na občerstvení
v hodnotě 200 Kč. Poukázku lze uplatnit v prodejnách v obci Lubná.
ZOD Lubná zajistí dopravu členů na schůzi s odjezdem:
- 12:20 hod: stř. ZOD Š.Důl-kopec
- 12:25 hod: před prodejnou Š.Důl-rovina
- 12:35 hod: Lubná - točna (BUS)
- 12:45 hod: Lubná - most (BUS)
Po skončení schůze bude zajištěna doprava zpět po stejné trase.
V Lubné dne: 18.03.2021
Za Zemědělské obchodní družstvo Lubná:
Ing. Jaromír Klusoň
Radek Zavoral
předseda představenstva
místopředseda představenstva
v.r.
v.r.
Přílohy:
- plná moc
- souhlas s kandidaturou
- objednávka naturálií
- informace

PLNÁ MOC

Já _______________________________________,
trvale bytem: ____________________________,
datum narození: __________________________

tímto zmocňuji
jméno, příjmení: ...............................
trvale bytem:..................................., datum narození:.............,
aby mne zastupoval(a) na členské schůzi Zemědělského obchodního družstva Lubná,
sídlo: Lubná čp. 326, PSČ 569 63, IČO: 00129712, která se bude konat dne
9.4.2021 od 13:00 hodin v sále kulturního zařízení Skalka v Lubné.
Zmocněnce zmocňuji k tomu, aby za mne hlasoval, přijímal rozhodnutí, podával
zprávy, vysvětlení a vůbec činil vše, co vyžaduje řádný průběh jednání členské
schůze.
V................... dne:...........

V................... dne:...........

Zmocnitel:

Zmocněnec:

....................................
jméno, příjmení, podpis

....................................
jméno, příjmení, podpis

Zemědělské obchodní družstvo Lubná
sídlo: Lubná čp. 326, PSČ 569 63, IČO: 00129712,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl DrXXIV, vložka 1249

S O U H L A S
S

K A N D I D A T U R O U

Já _________________________________________,
trvale bytem: ______________________________,
datum narození: ____________________________

Souhlasím s kandidaturou za člena orgánu Zemědělského obchodního družstva Lubná
pro volby na členské schůzi 9.4.2021. Prohlašuji, že splňuji zákonné podmínky,
abych mohl(a) být členem voleného orgánu.
Označte pouze jedním křížkem svoji kandidaturu:

[] PŘEDSTAVENSTVO
[] KONTROLNÍ

KOMISE

Podpis kandidáta :..............................

Zemědělské obchodní družstvo Lubná

569 63 Lubná 326

Vážený pane, vážená paní!
Zemědělské obchodní družstvo Lubná Vám zasílá dvojmo tiskopis "Objednávky"
na odprodej výrobků rostlinné výroby ze sklizně roku 2021, přidělení výměry
krmné řepy a požadavku na sklizeň píce ze sekacích dílků, tj. výměry luk
a pastvin, kterou ZOD Lubná má v pronájmu od Vaší nebo jiné osoby (nejedná se
o pozemky, které máte vyčleněny pro vlastní potřebu a nejsou předmětem nájmu).
Žádáme Vás o shodné vyplnění obou částí objednávky s tím, že horní část
bude sloužit pro Vaši vlastní potřebu a spodní část odstřihněte a doručte
podepsanou na adresu ZOD Lubná nejpozději do 9.4.2021.
S pozdravem
V Lubné dne: 18.03.2021

Ing. Jaromír Klusoň
předseda představenstva
v.r.

O B J E D N Á V K A
Člen družstva: __________________ Bytem: ____________________

dat.nar.__________

Objednávám tímto následující výrobky ze sklizně r. 2021:
1) Krmné obilí (max. 7 q)
........................q
2) Slámu z obilovin (max. 10 q)
........................q
3) Netříděné brambory od kombajnu (max. 7 q):
........................q
při odběru mimo Lubnou a Široký Důl sdělte tel. číslo a adresu místa složení:
.............................................................................
nebo tříděné pytlované konzumní brambory (max. 4 q)
.........q
Sdělte, prosím, telefonní číslo pro upřesnění data odběru:
..................
4) Krmnou řepu (cena 250 Kč/ar + DPH, max. 1,5 arů)
......................arů
5) Přidělení sekacího dílu pro sklizeň píce:
......................arů
(přesné označení místa):.....................................................
-------------------------------zde odstřihněte--------------------------------

O B J E D N Á V K A
Člen družstva: __________________ Bytem: ____________________

dat.nar.__________

Objednávám tímto následující výrobky ze sklizně r. 2021:
1) Krmné obilí (max. 7 q)
........................q
2) Slámu z obilovin (max. 10 q)
........................q
3) Netříděné brambory od kombajnu (max. 7 q):
........................q
při odběru mimo Lubnou a Široký Důl sdělte tel. číslo a adresu místa složení:
.............................................................................
nebo tříděné pytlované konzumní brambory (max. 4 q)
.........q
Sdělte, prosím, telefonní číslo pro upřesnění data odběru:
..................
4) Krmnou řepu (cena 250 Kč/ar + DPH, max. 1,5 arů)
......................arů
5) Přidělení sekacího dílu pro sklizeň píce:
......................arů
(přesné označení místa):.....................................................
V ..............................
Podpis:..................................

