ZoD družstvo Stolany

se sídlem Ve stolanech č.p.112

POZVANKA
Představenstvo ZoD druŽstva Stolany svoláVá řádnou členskou schůzi' která se
uskutečnídne'l6. května 2014vhostinci ,'Na Baště" Ve Stolanech č.p. 113

:

Prezentace účastníků

od 16,30 hod.

Zahájeníjednání :

od 17,00 hod'

Program řádné členskéschúze:

1'

zahď)ení, Volba řídícíhoSchůze'
Jmenování zapisovate|e a ověřovatelŮ zápisu'
Schválení náVrhové komise, mandátové a Volební komise'
Zpráva o činnosti představenstva od poslední členskéschůze'
ZpráVa rostlinné a Živočišnévýroby Za rok 2013.
Zpráva o výsledku hospodařeníza rok 2013'
7. schvá]enÍ ročníúčetnízáVěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013'
(i!4oŽnost nah]édnout do ÚčetníuzáVěrky V sídle druŽstva V pracovní dny
od 7 do15,30 hodin.)
B' Dovolba č]enůpředstavenstva a kontrolní kornise drLlžstva Veřejným hlasovál]im'
9' Návrh a schválení stanoV druŽstva'
10. zpráva kontro]ní komjse za rok 2013.
11. Diskuse.
12. Schválení usnesení z členskéschůze.
13' ZáVěr schůze'

2'
3.
4'
5'
6'

Za předstaVer\Ftvo druŽs|'vd

li:f::;:';?:M:,",,"
I

ZastJpován: na clensLe schůZi na Základe plné moc' rpr'loŽená;'l
Plán svozu na členskou schůzi:
Markovice - hostinec
Vrcha - hostinec
Smrkový Týnec
Rabštejnek
Rabštejnská Lhota
Sobětuchy _ hostinec
Stolany ''Bašta'

15,50 hodin
15,53 hodin
'16,08 hodin
16,'11 hodin
í 6,15 hodin
16,20 hodin
16,25 hodin

zoynnevtce 'ltj,35 hodln
Janovice _ horní 16'40 hodin
Janovice _dolní 16,42 hodin
Dubina
16,43 hodin
Holičky
16'47 hodin
l\.4orašice _ hostinec 1o'52 hodin
Skupice
16,56 hodin
stolany,'Bašta"'17,00hodin

UsN[:sENí z členskéschůze Z0D DruŽstva stolany
se sídlem ve Stolanech č.p.112, konané clne 15'května 20i4
hostinci Na Baště ve stolanech č.p. .113

člerusxÁ scHŮZE bere

na vědomí :

a) zprávu kontroIn í komise
b) zprávu o činnosti představenstva od poslední č]enskéschůze
c) zprávu rostlinné a Živoóišné výroby

člerusxÁ ScHŮzE SCHVALUJE

:

a) účet]íuzávěrku za rok2a13 včetně rozdě]enÍ zisku
b) dovolbu členůpředstavenstva
c) stancvy ZoD druŽstva stolany
d) odprodej zemědělských produktů členůmc]ruŽstva

e) schva|uje smlouvy o výkonu funkce č|enůvolených orgánů

členská schůze souhlasí'
aby představenstvo druŽstva' ze

účelemzískání dotací či jiných
podpor
pro
finančlích
předaIo
druŽstvo
oprávněnému orgánu seznam
'
č|enůdruŽstva s údaji dIe poŽadavku orgánu poskytujícídotaci či
finančn í podporu druŽstvu

ČlrrusxÁ scHŮzE UKLÁDÁ

představenstvu c]ruŽstva clo je,Jnoho

měsíce předloŽit listiny schvalované na c]nešníČlenskéschůzi
obchoonímu rejstříku včetně návrhu na zápis personálních změn
předstaVenstva druŽstVa

Ve Sto]anech dne 16.května 2014

Podpisy členůnávrhové komise

:

Závazlá objednávlia blambo1klmné řepy
Ní Zák]adĚ
o5jedDáváLn:

',ZáJac''

rra rok 2014.

ZoD dlužstviL sto]any pro odprodej Zeúědělských produktů
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60:/34]733)'Budou Da sltlaclě piibližně v dru1ré polor'inč zaří.KaŽdý si osobně či telefolricky
zj istí přesný rer'rrin odběru'
KŤmná iePa bLrde odLrroCrál] pii 5p1nění pod1nínek v ,,Zásadách",tern n sk1izně
b'ie Zveiejně1i Da vyvěšcnýcli p1a]iá!ech'
V přípacě nejasnosií s.3 illťrŽele oblátit s dotazy na agtonona(t]robil 603829045'
'Lcl',{69ó379 L 9,karroelař,l6963]93 1)'

Jilónc čleira ZoD

PLNA MOC
Jmérro' příjÍ]enía ac]resa zmocniteLe''...'.'''.
kierý !oěluje pinou .noc Zmocněnci _ jméno' příjmení a adresa'''.

aby .nr]e zastupoval Ve Všech Věcech na jednánÍ členskéSchůZi ZoD ]ruŽsqia
Sto]ar]y' konané dne 16' května 2014' Jeden člen druŽstva můŽe zastupovat
m,^,m,.r,::'rer.P .ap zfr o .e1 e . ...
r'Ltoi n o. a'i..n am

Poopis z t'tocn.te e..

zaa"ol'."' lč,-'."''',.
o.]Dr.o

lrL.r'.

ei o(]'ídn ího oir i1í ,"

'áránH## a iídíse tětnito zásadami:
lpruJ.j udrr-c:,rr.oorirrjcpovine'sebraradopravi,t,irri""""..""cr"zii,r
r.. ..r o:.t.-r'' l.-poozir.r _2 r.,nr i-..., ncbo4lu
,...:..1
. ' ''' y^._' e -r:.' po']'
j.';;. Ď:"].;:;"''.]j n'''. .na
'
''' liaÍuerrc
' Ó.Z i]lo pov ltllost .r.1ll!ic1'r 50oloje vázáno na sběr
ze 2l.u piochy'

i]

_'
1:L.1cr'r--

,.,

jU"Ú L]]l)ll
|ii sp]nĚli této povinuosti rrá1eži ]iiržclénujcc1rroLlivérrru č1enu ncbo ..'''eňn"i ar.,'.rtuo
]]l]]i \.ýše 1i1i-11tu odprodcje, tj' 6 q obilí za ceDy,ktelé staioví pieclprodejcrn
]]řed'stavcn!Lvo Zof). Pozellky uIčíaglonom ZoD' Zájerlce rrrůŽó po jÍt.r]*tr'i t.okto. o
Pj:ivě. Zx úlla.llrjo0.- Kč/ha, jilJk je n]oillo Johodnouti tuto s]uzbi s rrcttc.yrn t'axto.lstou _
...-- t -^.. .1 poon..:.,r..i .e r,,r lO0 - f f.,... f u;.t,l,.i.,pfnA,:
'.
'.,::--,,,'OD
J'o'
''Jr' ".'.:o'''':' 'c 'l.r)'1rjc l.Lll'lo Jo..oJ',o.rl n..sLo'cr- 'r způsob sor _'
' '
Sbjríse kírrerl oii vcIjkosti!ěstj 1'ýše, ltc.j r1cnrr a lred porrc1r p"r".i'"r.ul'"".
nu pn,".lt"
.t .. . n,.. ....1-...o ., 4.,u.,.o._,o o"olno.,i o.n.,,,iillrunon,o ,,
l' ''. '''' .,1.'''f, ť' --']:
al'',zoD V pr.p" lc' zl je*.ilncl.sp.rLncřbrJrr''.
si:lizri cLojdc 1i ponršeDí suoje, tak Ztollolo ,ll.oa"
or. * lop,'oá;, #'ká žď;í;
",i
\' pj'ipadě lodoby vyhlásit for'mou oznáncrrr sbcr
l.urrerre ua uróiti"ii po"",''li"L' o no u,.;ito
dairrtr't' Zálenci se pii1.tlásí ,.l agloirona ZoD, LrL:ra
z.ljistl oauo' t'.n_'_"'*íyio'oiruay ,"
Yztaiu.jí l]::. všcrhy čle]l.v a Zallěslna11cť .lruŽstva, pricerlz
nohou za zájcriň1uto povl,uost
p]nit i jinc osoby (roiinní
Pi]slrršjioi,Z,'jn 'l,c1,oa_) oa r'.n,l
t.rn,nj t"rlv, ň*ni i"p" oua"
oi]]ro.la:!. č]e]-.ůrl] a Zanlěslnancůin v unozstr t do 5 q, p "j
poarrrir':t:
_ záj,:lllci clo 21.5 '201,1 1,č.1i]ě 7a\]o-U objcd lrr Lu s 'nlltozstvinl
'p1'-'i '*l"ilicicn
r ep1, oLtlrc moji :aj"nr
na ;,dlesu ZoD c]užsrvo sto]any, Stolany 112, 538 o3 HeřrnanůíMestec
nebó.jl
odevzcají na sci]ůzi ZoD dne L6'5'201;l'
' ílll..ná iepaje zasera na pozcl1r]<u ,'Hráčka,,(pozeln(jk nrezi soběťuchama a stolany)'
Qd l r-o d c i b re nrb o r: Br'arrrbory bLrdou o<jpr;dany č]ellůnldrLrŽstuo ,'u
.ojJJrlr]ié oDjednáv]iy \' nuoŽství 2qlčle]1a Diebraných a napyt]ovanýclr ',*ruae
brambor '
Z{jenlcj7'3š1.u přiloŽenou olrjeclrlá\'ku do 21.s.2014 rra aáresu
Zob áÁz.tuo
Sloloy 1i2' 5]8 03 Hcřfifu1ův Městcc neboji oc]evzdají na schůzi ZoD clne s,otn''y,

,

' _-

i

r!ej ch]évs]iélnr.vy: Č1errůuZoD je ltroŽlo odplodat
iočné30 q lrnoje.Na ólena

:a
do|ravy'
oJběr zch!g:enich broj!erů ( v jatcčnó úprcýě): Bude uskuteč1ú,l
ý s()botu dtrc 14. čet'ýll(I
2011, a to ot 8.aa-1a'a0 ltatlín
nn y/ae
vrí"e ye stiadiŠku (L',^!^!:^'''olul 44
-ice
Íěchto
1!
Darlrní Pk:
"" "|ř,nic!:,,
!]1]DI10,- Kč/q i'DP]-I, bez

l' i.Í

lA ks
'

Do 3A ri.';.IG
12 ks
Do 6a Íir.K.\
Da 1a0 tis.I{č 1S ls
Da l50lir.Iič 20 lis

]'o]ir,d llr:de pře iírrlat broi]crl
rrlt,",,
"t;"b1
'",t
rr:í Iol( ntu ]rroDxdIí_

Do 200 Íis.Kč 21 ks
Do 300 Íis'I(ž 28 ks
Dn ,t00 íiÍKž 18 ks
Do 500 tls.Kč

'--"iini

oso'hr

ncz.opl,iv;óný;l.,n;;i;í

Do 750 tjs.Kč
Nad 1 n:LIG

o

bírajic'-

'()dDf odej sllínlv: noŽ]osi.j.!Lo
v irrtnulých leteclr (družslvo provede faktutci pouze
slc.ny,
Zájemce si r-i]usí zajistit a uhac]it lísovrirri). Po dohodě
slisují st:rnu p. CottwaLd 603331969
nebo p' Pekď r'ni. 72I513242'
SUadovánL oipadní1ro obilí ne;irná1lě do 20'12'2014'

STANOVY
zoo

čl'..

oruŽstva stolany' lč 25927€92

a]

b ný Jond

^edě

Íezefuni'ond

b)

Čl5

čhirful

él'1'

í,zdia. F;'nr'ú6ob
?, oru:dÝo F dob.oýo oýn
o 'ob lL4{'€,Jď_
o:'
3) ofu.No5e'zu]onadcbuňgudlou
4) DfuaÚo posiýUF sryň é]€núm výhody

2) Čeislýi v |óB dnsm' kbrý
rc dru]i o páÉli
3) Ž.p acénj Ž( adniho denskáfu
! souadu se sYým'

a úó6l

ál

zonódó ska ýýÓbd -

hospodáÉkýď

jo|

rcí má a Ž

4iial !yÍo'á o5i

o. šná

o

YÍdq óoy

aoléf oe' '. ri's

á

b w húlá do

á.;- rc'dr_'.

ĎJ

Posk}ioýáni s úébpío Žemádě]

'
c)
d)

VÍdakmt Mor!

kmnýó smósi

dÓP

fuových lá's

k

a

aL6

Výoba ob.\od

4
0
!]
h)

Ňď;ddn

5

dPad,

s . n ň^ou

DRuŽsTryNl PoDlL

iebo*.nýd

vj.obá ob@oqa 5 !órlíd6 n6. azsné
zpiÓířdkov3nl dMddu a 5 Úžeb
Vi*ooe[oď a fra @bÓd
siado!áni
nani

l o '' a'

mď'' p|rc"'"'

É oé é d oo.'ro.'

'aonieii

'
r)
k)
)

Po*ý1dúft lgón

ďýJ Juio!

cinnod úa€lniď

poÉd.!

PrcnáFm a pi]i6!ánimoY

íď

s%

]) c anové naÍÚčiŽa záva:ky dúÚa
5'n.ll3dnň J6íí m 4 adsn
3) zkádnilaPlá dfu*!á !ďió]3nská

5)

,

.iipádáóm

]ehÓ dru:€

a1á

d..im d6n*énvka

fu''e

h.:d'

o[s''adslén,q
"... .b;oMnI

vóc'

Ct3

1l o

o_

pecsE'3|í'aÓ přiÉliaťena
:
c3 '. '' dáa Ú.c D'a,oo€s

él.2'
Piedhóbm éinnosl dfu *ea

ď"i'a

Yk

Dfuží€vni

pdi

n€mi,ig

bý1

dúí:ts ohď6

a3hidí

v5 spo uv

sPLYNUTi A RozoÉLENíDRuŽsEvNlHÓ PooíLu

ády. eíúdrui*Ýa

o) P;8vodaň áď€óodém

sn] pd l! no'óEbý'ň dfuěkn'm pdlem! edn;
}d/uérdá ! druč s4 od lnáfud;.

dfuiígvnňooodiu

E) Plohlá$nim km{ufu na najáldk č;ng ďella
F)bmihu in nso|€n n ho ná /hu ďo
1" E.'n ..tňl 'oJúl-'' p l4o't

t

!1dár R

6's'..

Dosfr úňdi d9na ďužs'Ýl
])áiBm druis|vá bo: pÍáln'ho

r)

čl. B.

iáíu@

Ct.11.

|ámA}'náďoáryeú!'abý'oqd

d.1z

íďovBný.h

o) Podi315e na

'hodár

Ó.13

é]'9'

''(-' lrs
] D'

o/ -o(7"''d a'oJa€'

""\oŤoí.@'otrr
sÉ.hanýýo
dru'švÚ'

'

Í'

1.ý"'1j u64|, '

1 9@AoúrJ3'/ s'l .1

ďó Áh

rebou
dobÁ l^án
d6n5. 5 4 miou
"tá]i!
"€hÓ pío
pli6h ýó Po6mkú
Ž[rad p.iFdné
3ýĎipoÚob!

.6E

''

ol ío Mod!É 9fudíá\Úí'odí]'ívá
'

0) UFÝňo!ál a

rc.YiJal dfuxlsýni hospMuÚi

E) z'ánni o}3íu a É4 iadnáho
F) Bsz bý6eáro odkad! p6smn

nosPodďo 'énJrédBn

črsna.ásk]y zaimáia ÚánY

č1'1a

1)

P'o'i or @'ť'.En,.s J']Ž

rcóodnuí

o

ýfu ésnl Žá

nep

9!o l. é''JáŤ\i
.qL r _& c o'€tr;. '.l"o,

^sáhá

n|Jj En rj'á;.ú.m"
Mtl€ÚŇúEmn.'mj

o z"

3ňd

čl'11'
l)Pi áiiku č]sníviza hán' di'ív
2) llpÓřádaci
.fuád) s9

])

poď lvořici vkadov& povinnoí égná (ák.dni člen
i

J1'qav

BJ

e'6

,a sP au

D"{:'6.'.' '.'"o tdz"L"o .á
aiý\ar

á

oF" ř iár

F

dá!

&' !Ý rp|d1; 'p€ á?'o
! ďoJdsl;.|
soJ'áď
'o...
4) oor@J Tá! d
ló

poleá

!'}

vý!

vá

e

spď.ý9

!o!anó d^]'svÓm

610Žl aďró /{J

alo á'\]a dn dránski

! Jí

č]' b'
@ďNy mulswl

c)

Xonto nikoňÉ6.

l

\si4ll.

čl.1o.

ďqáref

46Gli.} 3ó.. x .ó_:1 oJdťL

á

hbado4ď ýl léÚ oL\Na L/s

2)

Pl*íavodÚ

|áňy

3)
.)

drunNá ajéttls svoláVán l

ě

l .r'Ú údqs d|9 lAó|o sbrcv ámsu
řsv ý ''Js 's sďopŤ 9o
cge b'eo s L61á5
c

d

áenáň

rebo 1ór lo 9bnÓÝamLnonlu

a]sB\á

sjé

6)

F.]{bmí člgnslá 3drus oať'

rá'ad{

aánsr,á

0o

aRskýÓ srť]zi'

3d;Ds

bé.1; a\b a dool hmán
ozá&! zdc s ýÓl'.é ás'Šd.r!s nom
.d€
3q's' pft!6r asr-€ U i':a
's
''-'o

.VÓ1áodvoláYaldónJpldsbknn

.Úá!á4.io,lněnyďdsblsns

_
.

sfua Új0 shrevu o !ýkmu funk€ Vorěiých oNánŮ
Ío:]rodu]s o náň ú.ád ásE oó' rc

'toÚdu0oB'ÍreaNnh.lďdÚ

pbdnav3nj'é

2

ňtsloď8óda Dld4areníva

5a 3thál pd6 po
lomlnod' Fnnán] iríomu]ó konbrnl kÓmÉl.

3) Př.dsbwnsdo

rar.j 01 rc.lGl 1ó5]' 'o7d'á 1á. p:e d',

d€nsk€išŇa
'0' o pi'oě"L dr"i c@í4sršý

L'sapddo94asoq6-oa7áp9
ogo/óďádsb\ď.fua \bl 1á5sa
tn@álzd':d Pllfu'p*
á 36e1d]o-,'o...'qezgn

í)

Čbn ;řsdsbwmlE n6smi p..n

j3)

H

15)

2á(MÁ

pt!fu
oT '*s 'Jooďfu|'voj.L-1
Ť. ' bn dm"ř
shd''Tpbd.'t'.''os
'dja
'ó_: c€o-€€._'á

na.s-.''oooo'{'&'^93j]Že

glovánlv ďád i!€iíW
6 !6i6fóG{.ma. j
14 ) P'e4ávanslo t usúšsnJ sďoFé ia ]i olilÓňná
vělš f,a ó]snú
v

E

pď9dí ]

prsdslaýdnnÝa ]
p.dlá p.du u isbnýó

al€ny

a:2

a|' 20'

o

h

*ť!'

xÓnbl.l konlsě

lcnúonj kÓňiso ]s oerávnán'

oíér'neo&Md1'-nd'oas.ol ''.o'l

íá rd

d@ýid @u.'!*
a "nsté !ďúž
ts.á!

i6nnáni

ďe*á

rc]méně 8one

u d ňé5i€

3) fuÚÓ!1l komisg 3á q]ádfu].
úvňuM@dá€ni:]skunóbÓúrÍadynráydru'sbá'
1) Ktrto.l |Óňi$ uEorňurs na zj&áné ngdoslá*y
p.dda@lw' p.ď

jiná ďoány dnržýva

5) <or'or'ú F
's
6' cofuó.o

op.á'1ďá

q

o'1Í.oÍ *isol.o9''.lo_.!o)

sď?' a o/os

é1'21'

1) Funkť, obdlb oÍcánů ďulea E 5 ot
D abBd olgdnů ďúJva mohfu bý w €n @do.ó

i

