POZVÁNKA
na členskou schůzi Zemědělského družstva Netřebice, se sídlem Netřebice 131, IČO 00109975,
DIČ: CZ00109975, která se bude konat v pátek dne 18. června 2021 v budově Obecního úřadu
Netřebice čp 147 – zahájení v 13:00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu, volba orgánů členské schůze
Zpráva o hospodaření družstva a výhledy do dalšího období
Zpráva kontrolní komise
Schválení zprávy kontrolní komise, schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku
2020, schválení rozdělení zisku za rok 2020 a schválení auditora pro rok 2021
Volba nového představenstva a kontrolní komise
Diskuse
Vyhlášení výsledku voleb
Schválení příkazních smluv pro zvolené členy představenstva a kontrolní komise
Závěr členské schůze

Pozvánka, zpráva auditora, výkazy k účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku za r. 2020,
výroční zpráva za r. 2020, zpráva kontrolní komise za r. 2020, návrh usnesení za r. 2020, návrh
kandidátky členů představenstva a kontrolní komise a návrh příkazních smluv jsou vyvěšeny na
internetových stránkách družstva www.zdnetrebice.cz a informační desce v budově družstva
Netřebice 131, 382 32 Velešín od 03. 06. 2021.
Přílohou pozvánky je návrh na rozdělení zisku za r. 2020 a plná moc.
UPOZORNĚNÍ:
1. V případě schválení účetní závěrky a rozdělení zisku na členské schůzi, bude ihned po ukončení
členské schůze provedena výplata podílu na výsledku hospodaření družstva za rok 2020, a to
pouze osobně členům družstva přítomným na členské schůzi.
2. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu
všech hlasů. V případě, pokud nebude členská schůze schopna se usnášet, bude bez zbytečného
odkladu svolána náhradní členská schůze, a to novou pozvánkou se stejným programem.
V případě, že se nebudete moci této členské schůze zúčastnit, využijte, prosím, možnosti, aby
Vás podle ust. § 635 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na základě písemné
plné moci zastupoval jiný člen družstva nebo jiná osoba.
Písemná plná moc pro zastupování na členské schůzi je přílohou této pozvánky.
Upozorňujeme všechny členy družstva, že v případě, pokud plnou moc pro zastupování na členské
schůzi již vydali jiné osobě a mají zájem tuto osobu změnit, nebo se přímo této členské schůze
zúčastnit, stačí pouze své původní zmocnění odvolat.
Ing. Věra Marešová
Jedná za představenstvo ZD Netřebice jako jeho předsedkyně
Zájemci budou tak jako v loňském roce svezeni po trase osobními auty družstva.
TRASA A ČAS SVOZU
Pořešín
Rozpoutí
Výheň
Netřebice
Velešín – náměstí MÚ
Chodeč
Netřebice

12:00
12:05
12:10
12:20
12:30
12:35
12:40

Věžovatá Pláně
Dolní Pláně
Zubčice ve vsi
Zubčická Lhotka
Markvartice
Skřidla
Netřebice

11:55
11:58
12:05
12:10
12:15
12:20
12:30

