
ZoD družstvo Stolany
se sídlem Ve stolanech č.p.112

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

Prezentace účastníků : od 16,30 hod.

Zahájeníjednání : od 17,00 hod'

Program řádné členské schúze:

1' zahď)ení, Volba řídícího Schůze'
2' Jmenování zapisovate|e a ověřovatelŮ zápisu'
3. Schválení náVrhové komise, mandátové a Volební komise'
4' Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze'
5' ZpráVa rostlinné a Živočišné výroby Za rok 2013.
6' Zpráva o výsledku hospodařeníza rok 2013'
7. schvá]enÍ roční účetní záVěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013'

(i!4oŽnost nah]édnout do Účetní uzáVěrky V sídle druŽstva V pracovní dny
od 7 do15,30 hodin.)

B' Dovolba č]enů představenstva 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 členské schůze.
13' ZáVěr schůze'

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
se sídlem

z členské schůze Z0D DruŽstva stolany
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]enské schůze
c) zprávu rostlinné a Živoóišné výroby

člerusxÁ ScHŮzE SCHVALUJE :

a) účet]í uzávěrku za rok2a13 včetně rozdě]enÍ zisku
b) dovolbu členů představenstva
c) stancvy ZoD druŽstva stolany
d) odprodej zemědělských produktů členům c]ruŽstva
e) schva|uje smlouvy o výkonu funkce č|enů volených orgánů

členská schůze souhlasí'
aby představenstvo druŽstva' ze účelem získání dotací či jiných

' finančlích podpor pro druŽstvo předaIo oprávněnému orgánu seznam
č|enů druŽstva s údaji dIe poŽadavku orgánu poskytující dotaci či
finančn í podporu druŽstvu

ČlrrusxÁ scHŮzE UKLÁDÁ představenstvu c]ruŽstva clo je,Jnoho
měsíce předloŽit listiny schvalované na c]nešní Členské schůzi
obchoonímu rejstříku včetně návrhu na zápis personálních změn
předstaVenstva druŽstVa

Ve Sto]anech dne 16.května 2014

Podpisy členů návrhové komise :



Závazlá objednávlia blambo1klmné řepy rra rok 2014.

Ní Zák]adĚ 
',ZáJac'' 

ZoD dlužstviL sto]any pro odprodej Zeúědělských produktů
o5jedDáváLn:

blan]boll lřídě11é a p},L]ované''.'''..''.--'..-''...'''....''.. q(maximalr1ě2q)

]rL]iltlou ieprr''..'..''.''.' .''''..'.'q(maxirriálrrě5q )

Blambo]:y bude n]oŽno odebrat a zaplatii ve skLadu druŽstva Ye Skupicích(u pana Liš1_)
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]ení a ac]resa zmocniteLe''...'.'''.

kierý !oěluje pinou .noc Zmocněnci _ jméno' příjmení a adresa'''.

aby .nr]e zastupoval Ve Všech Věcech na jednánÍ členské SchůZi 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 . ... Poopis z t'tocn.te e..
r'Ltoi n o. a'i..n am
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lrL.r'. ,...:..1 r.. ..r o:.t.-r'' l.-poozir.r _2 r.,nr i-..., ncbo4lu

. ' ' ''' y^._' e -r:.' po']' ''' j.';;. Ď:"].;:;"''.]j n'''. .najU"Ú L]]l)ll ' Ó.Z i]lo pov ltllost .r.1ll!ic1'r 50oloje vázáno na sběr liaÍuerrc ze 2l.u piochy'|ii sp]nĚli této povinuosti rrá1eži ]iiržclénu jcc1rroLlivérrru č1enu ncbo ..'''eňn"i ar.,'.rtuo
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"j 
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 
' 'p1'-'i '*l"ilicicn poarrrir':t:_ záj,:lllci clo 21.5 '201,1 1,č.1i]ě 7a\]o-U objcd lrr Lu s nlltozstvinl r ep1, oLtlrc moji :aj"nr

na ;,dlesu ZoD c]užsrvo sto]any, Stolany 112, 538 o3 HeřrnanůíMestec nebó.jl
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' 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]ellůnl drLrŽstuo ,'u 

',*ruae.ojJJrlr]ié oDjednáv]iy \' nuoŽství 2qlčle]1a Diebraných a napyt]ovanýclr brambor 'Z{jenlcj7'3š1.u přiloŽenou olrjeclrlá\'ku do 21.s.2014 rra aáresu Zob áÁz.tuo s,otn''y,Sloloy 1i2' 5]8 03 Hcřfifu1ův Městcc neboji oc]evzdají na schůzi ZoD clne
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2011, a to ot 8.aa-1a'a0 ltatlín nn vrí"e "" "|ř,nic!:,, 

(L',^!^- -- !:^'''-

()dDf odej sllínlv: noŽ]osi.j.!Lo
Zájemce si r-i]usí zajistit a uhac]it
nebo p' Pekď r'ni. 72I513242'

v irrtnulých leteclr (družslvo
lísovrirri). Po dohodě slisují

provede faktutci pouze slc.ny,
st:rnu p. CottwaLd 603331969

olul 44 y/ae ye stiadiŠku ice 1! Íěchto Darlrní Pk:

Do 3A ri.';.IG 12 ks Do 200 Íis.Kč 21 ks
l' i.Í Do 6a Íir.K.\ Do 300 Íis'I(ž 28 ks Do 750 tjs.Kč

Da 1a0 tis.I{č 1S ls Dn ,t00 íiÍ Kž 18 ks Nad 1 n:LIGlA ks Da l50lir.Iič 20 lis Do 500 tls.Kč
'--"-

'
]'o]ir,d llr:de pře iírrlat broi]crl iini oso'hr ncz.opl,iv;óný;l.,n;;i;í o bírajic'-
"t;"b1 

rrlt,",, 
'",t

rr:í Iol( ntu ]rroDxdIí_
'-

SUadovánL oipadní1ro obilí ne;irná1lě do 20'12'2014'
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