
zemědělské obchodní družstvo Hořice

PoZVANKA
na řádnou členskou schůzi ZOD HORICE

Datum konání: 25. března 2022 od 9oo hod,
Vydáno: 25.1edna 2022
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předstayenstyo zeměděIského obchodního družstya Hořic€
svolává

členskou schůzi členů zemědětského obchodního družstva Hořice
Schůze se uskuteční dne 25. břez\a 2022 v Kulturním domě Y Hořicích
Program:

l) Zahájení a schválení programu členské schůze a způsobu hlasováni.
2) Volba a schválení předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hIasů.
3) Schválen i jednacího řádu členské schůze.
4) Volba mandátové komise a návrhové komise.
5) Zpráva představenstva družstva o činnosti za rok 202l .

6) Zpráva kontrolní komise za rok 2021.
7) Projednání a schváleni roční účetni uzávěrky zarok202l a ročního hospodářského l"ýsledku včetnějeho rozděleni,
8) Projednání a schváleni plánu čerpáni FKSP na rok 2022.
9) Projednání a schváleni podnikatelského záměru na rok 2022.
l0) Projednání a schváleni návrhu fiImy na provedení auditu a ověření účetni uzávěrky za rok2022.
l 1) Diskuse. zE}IĚDĚL5KE oBcHtrur-í
12) Usnesení a závěr schůze. nnužs.ryo HoŘičp 

"'
H<rřice (rír. j9íl t)l Huntpo|ec

lč:: 00I l t:],i. ol<,., cziroilón
Za pŤedstavenstvo ZoD

Bc. JoseíZach - předseda představenstv á _:l-ťr. t-'*Ž-
/'

Tato pozvánkaje vyvěšena na informační desce ZoD Hořice v administrativní budpíe v Hořicich od l. biezna2022 do
25.bíema 2022 v pracovni dny od 700 do l5r0 a na Webové Stránce www,zodhorice.cz

ZOD HOŘICE
Členská schůze 25.3. 2022

Já niže uvedený a podepsaný člen Zemědělského
obchodního družstva Hořice, okres Pelhřimov

PLNÁ Moc

Jméno a příjemni:

rodné číslo:

bytem:

4ako Zmocnitel/ Zmocňuji tímto člena ZoD Hořice pana,/paní

Jméno a příjmení:

rodné číslo:

bytem:
/jako zmocněnec/, aby mne Zastupoval(a) v plném rozsahu mých práv člena ZoD Hořice na členské schůzi
obchodního družstva Hořice, konané dne 25. března2022 v Hořicích.
Datum úředně ověřené plné moci:......,..............2022
Tuto plnou moc přijímám,

zemědělského

podpis /jméno a příjmení zmocněnce
PLNOU MOC JE NUTNO ÚŘEDNĚ OVĚŘIT,

podpis /jméno a příjmení zmocnitele
JINAK JE NEPLATNA



Organizační pokyny nro účastníky člcnské schůze
25.3.2022

Dopraya:
PIo členy, kteří bydlí v obvodu ZoD HoŤice bude zajištěn
svoz a roZVoZ autobusem. Jízdní řád _je součástí pozvánky a k
dispoZici na pracovištích.
Prezence:
Plezence účastniků bude provedena v den konání schůze od
8:00 hodin před jednací mistností u označených stolů.
Členové družstva, které pracovníci u prezence osobně
neznají, prokáží svoji totožnost občanským plůkazem,
Rovněž se zde budou předkládat řádně lyplněné a úředně
ověřené plné moci,
Materiál schůze:
U příležitosti členské schůze se ,,rydává Zplavodaj, ktelý
obsahuje informace důležité plo jednání čIenské schůze.
Zpravodaj je k dispozici na stolech v jednaci místnosti.
Hlasování:
způsob hlasování určuje jednaci a volební řád družstva a
schvaluje členská schůze. Ke Sčitáni hlasů, pokud to bude
Zapotřebí, budou určeni sčitatelé.
předsednictvo:

Členové představenstva, předseda kontlolní komise.
občerstyení:
Před Zahájením schůZe bude podáno občerstvení. Během
schůze jsou k dispozici nealkoholické nápoje. Po schůzi bude
podán oběd.

Simona Kroupová
Miluše Holadová
pevná linka

Děkujeme Vám .

tel.:134 873 434
tel.: 723 516 399
tel.: 565 583 1ó4

podán oběd.

Jízdni řád na člen§kou schůzi zoD Hořice
2í,bíezna 2022 - IJoíice

Točilka, Lísky 800

Koberovice 805

Hojanovice 8l0
Vojslavice 815

Hořice 825

Ježov 835

Vranice, Píšt' 840

Hroznětice 845

Děkančice 845

Hořice 850

Rozvoz ze schůze: po ukončení schůze

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o předběžné. nezávazné potvrzení účasti na člerrské schůzi.
V případě, že se rozhodnete schůze z nějakého důvodu nezúčastnit, uvítáme, pokud dáte plnou moc jinému členovi
družstva. V tomto případě bychom po vzájemné dohodě zajistili ověření Vašeho podpisu na plné moci u Vás.
Platbu za ověření podpisu by v tomto případě hradilo naše družstvo.
Kontaktními osobami pro domluvení ověření podpisujsou v době od 7 hodin do 15 hodin


