ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO “VYSOČINA“ ŽELIV
OKRES PELHŘIMOV

POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi
Zemědělského družstva “Vysočina“ Želiv

Představenstvo Zemědělského družstva "Vysočina" Želiv IČ: 00112062,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
Dr. XXXXII, vl. 2401
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI
která se bude konat dne 27. března 2020 v sále Obecní restaurace v Želivě
se začátkem v 10:00 hod s možností prodloužení o 1 hodinu.
Program jednání:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
Volba orgánů schůze.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva, stavu jeho
majetku a hospodářských výsledcích za rok 2019. Návrh na schválení
účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2019.
Zpráva kontrolní komise o její činnosti za rok 2019, její stanovisko k účetní
závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.
Schválení přednesených zpráv, řádné roční závěrky a rozdělení zisku za rok
2019.
Podnikatelský záměr pro rok 2020.
Diskuse.
Závěr.

Prezence účastníků schůze proběhne v místě konání od 9:00 hod.
V Želivě 14.2.2020

Ing. Marcela Radilová
místopředsedkyně představenstva

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ČLENSKÉ SCHŮZE
Základní informace a organizační pokyny pro účast a jednání na členské schůzi
Zemědělského družstva “Vysočina“ Želiv:
Místo konání: sál Obecní restaurace v Želivě
Doprava: Pro členy, kteří bydlí v obvodu družstva, bude zajištěn svoz a rozvoz
mimořádnou autobusovou linkou a osobními auty ZD. Jízdní řád tvoří součást této
pozvánky.
Prezence: Prezence účastníků bude prováděna v den konání schůze v době od 9:00
hod do 9:50 hod v jednací místnosti u označených stolů. Členové družstva, které
pracovnice u prezence osobně neznají, prokáží svoji totožnost platným OP. Rovněž se
zde budou předkládat řádně vyplněné a podepsané plné moci.
Šatna: Šatna bude umístěna ve zvlášť k tomu určené místnosti.
Materiál schůze: U prezence obdržíte hlasovací štítek (v případě, že budete někoho
zastupovat na základě plné moci) pro veřejné hlasování, poukázky na občerstvení a
složku s dalšími materiály pro jednání členské schůze.
Členové družstva, kteří nejsou v trvalém pracovním poměru k tomuto družstvu (tzv.
nepracující člen) obdrží peněžní náhradu ve výši 100,- Kč. Tuto náhradu obdrží pouze
přítomná fyzická osoba.
Občerstvení: V průběhu schůze budou k dispozici nealkoholické nápoje. Ostatní
nápoje a jídlo vyznačené na poukázkách obdrží každý přítomný člen po skončení
schůze, (popř. o přestávce při přerušení schůze).
Zasedací pořádek: Zasedací pořádek není určen. Člen družstva může zaujmout
kterékoliv místo u podlouhlých stolů v jednacím sále.
Hlasování: způsob hlasování určuje Jednací a hlasovací řád družstva. Pro veřejné
hlasování budou sloužit hlasovací štítky s vyznačeným počtem hlasů (dva a více).
Přítomní bez hlasovacích štítků hlasují zvednutím ruky (jedná se o ty členy, kteří
nezastupují žádného dalšího člena).
Dbejte pokynů pořadatelů, kteří Vás upozorní na nutnost zaujmout místa v jednacím
sále tak, aby schůze mohla započít v plánovaném čase, tj. v 10:00 hod.

PLÁN SVOZU A ROZVOZU účastníků na členskou schůzi, která se koná v pátek
27.3.2020 v sále Obecní restaurace v Želivě.
Svoz je zajištěn mimořádným autobusem a osobními automobily Ford transit.
SVOZ
Autobus: odjezdy od autobusových zastávek
Jiřice
8:50 hod
Vitice

9:15 hod

Lhotka

9:00 hod

Lískovice-Vřesník rozc.

9:20 hod

Miletín

9:05 hod

Petrovice

9:30 hod

Lhotice

9:10 hod

Želiv (příjezd v)

9:40 hod

Osobní automobil Ford transit:
Sedlice
9:00 hod
Brtná

9:10 hod

Želiv (příjezd v)

9:20 hod

ROZVOZ: Bude zabezpečen osobními automobily družstva Ford transit během
odpoledne po skončení schůze.

