
Členskou schůzi

Představenstvo družstva
podle čl. 10 odst. 3 stanov svolává

na čtvrtek 16. června 2022 v 9.00 hod. do sálu Kulturního domu ve Švábenicích.

Program jednání: 

1.   Zahájení, jmenování pracovních orgánů schůze.
2.   Kontrola usnesení.
3.   Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva a stavu majetku za rok 2021.
4.   Zpráva kontrolní komise za rok 2021, vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a vyjádření 
      k  návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.
5.   Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.
6.   Podnikatelský záměr družstva na rok 2022.
7.   Schválení osoby auditora k ověření účetní závěrky za roky 2022 a 2023.
8.   Usnesení.
9.   Závěr.

Tato pozvánka je současně uveřejněna na internetových stránkách družstva - www.zodhana.cz a na informační 
desce družstva umístěné v sídle družstva. Každý člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým 
záležitostem programu jednání členské schůze v sídle družstva v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. od 1. 6. 2022. 
V příloze této pozvánky jsou "Základní údaje o hospodaření družstva za rok 2021". 

Doprava na schůzi z obcí v obvodu družstva bude zajištěna viz přiložený jízdní řád. 

Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. 

Za představenstvo družstva: Ing. Miroslav Cvek, předseda představenstva

číslo člena:

datum narození:

jméno:

adresa:

obec:

Plná moc k zastupování na členské schůzi
ZOD Haná, družstva se sídlem ve Švábenicích

konané dne 16. 6. 2022

k zastupování na členské schůzi ZOD Haná, družstva se sídlem ve Švábenicích, Švábenice č. 348, IČ: 00141640, 
která byla svolána na den 16. 6. 2022 na 9.00 hodin do sálu Kulturního domu ve Švábenicích. 
Zmocněná osoba je oprávněna hlasovat na členské schůzi, včetně volby členů představenstva, kontrolní komise a 
schvalovat změny stanov družstva.

Datum:

Plnou moc přijímám

Podpis člena:

Podpis zmocněnce:

adresa:

datum narození:příjmení a jméno:

Zmocňuje tímto


