ZoD družstvo Stolany

se sídlem ve Stolanech č.p.112

PozvÁruxa

Představenstvo ZoD družstva Stolany
svolává členskou schťtzi, která se uskuteční
dne 22. května 2015 v hostinci ,,Na Baště" ve
Stolanech č.p.113
Prezentace Účastníků:

od 16,30 hod.

Zahájení jednání

od'17,00 hod.

:

Program členskéschůze:
1' zahájeni, Volba řídícíhoschůze
2' Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu'
3' Schválení náVrhové a mandátové kom]se
4' zpáva rostlinné a živočišnévýloby za rok2014
5' zpráva o činnosti představenstva od poslední členskéschůze
6' zwáva kontrolní komise za rok 2014
7

'

zwáva o Výsledku hospodaření za rok 2014'

8. schválení ročníúčetnízávěrky

L

a rozhodnutí o lozdě|eni zisku za rok2014'
l\,4ožnost nahlédnout do účetníuzáVěrky rnají členoVédruŽstva V pracovní dny od
7,00 do 15,30 hod' V sídle druŽstva

Diskuse.

schválení usnesení z č|enskéschůZe'
11 závěr schŮze
10.

Za představenstvo dru
Ing'FrantíšekMíkan
předseda předstaVenst

Odjezd autobusu:

I!/IARKOVICE HOSTINEC 16,10 hod

VŘCHA

HosTlNEc

oBcHoD
RABŠT'LHoTA HoSTlNEc
RABŠTEJNEK
SN/RKŮV IÍNEC
ZBYHNĚV|CE
SoBĚTUCHY

16,14 hod
16'16 hod
16,20 hod
16.23hod
16,25 hod
16'33 hod

JANovlcE HoRNí
JANovlcE DoLNÍ
HoLlČKY
N/oRAŠlcE oBcHoD
SKUPICE
STOLANY

16,36 hod
16,38 hod
16,42 hod
16,47 hod
16,51 hod
16,55 hod

Závazná objednár'l<a brambor' krmné řepY!!'!qL?!!i
Na zá]<ladě
obj ednáv átrr

',Zásad"

ZaD

d1'rrŽstvo Stolany pro odprodej zeměděislqÍclr

:

blanboly tříděné a pý1ované
lonnou

prodrrků

.'.q (maximálně 2q)

řepu

''..'..'..''..'q (maximálně 5q)
Brambory bude možno odeblat a zapLatit ve skladu družstva Ve Skupicích (u pana
Lišky 607842783)'Budou na skladě přibliá-rě v druhé polovině září. Každý si osobně
či telefonicky zjístípřesný teruín odběru.

Kimná řepa bude odprodána při sp1nění podmínek v ,,Zásadách", terrr-rín sklizně
bude zveŤejněn na vyvěšených plakátech' V případě nejasnosti se nůŽete obrátit
dotazy na agr'onoma (mobil 603 E29045, rel'469631919, kance1ář 46963793 1).

s

Jméno člerra ZoD

Datun

a

podpis

PI,NA MOC
Jr-r-réno,

příjmení a adresa znrocnitele ... ''..''''...''''.....

ltter; ude'uie plnou tnoc zmocnénci .iméno. prrjmenr a adre'a .''....'..''...

aby mne zastupoval ve všeclr věceclr najednání č1enskéscl-růzi ZoD druŽstva
Stolan1,, konané dne 22' května 2015. Jeden éIen druŽstva můŽe Zastupovat
maximá1ně 5 č1enů.

Podpis zmocněnce
Plnou moc příj ímám.

Podpis zmocnitele

Zásady rrro sběr kamenc a zvýhodněný odptodqizcul&!ělskjiq!!ll !lrktlL
prgrok2-Q-!5
vázán na sběr kamene a řídí se těn'rito zásadami:
Zá.jemce o odprodej odpadního obili je povinen sebrat a dopravit kámen na ulČenéloŽiště
z plochy 4 ha piiděleného pozenku a to buď 2 ha podzim a 2 ha na.jaře, nebo 4 ha
jedrrorázově na podzim nebo na jďe. Cyklus je určen podzim - jalo' Dilchodce má nárok na
50% limitu bez této por'innosti a da]ších507o ie vázáno na sběr kanlene ze 2 ha pIochy'
Při sp1něni této povinnosti náleŽí každómu jednotlivénlL č]enu nebo zfuněstnanci dťužstva
plná qiše limitu odplodeje' tj. 6 q obili za cen!'' ktelé stanol'í před prodejcm
piedstavenstvo ZoD. Pozemk) ur'Číag'ononr ZoD' Zájemce můŽe použít v1asťní tlaktor a
přívésza úlrradu 100,- Kč/ha, jinak je moŽno dohodnouti tuto s]užbu s někteťým traktolistou
podnikatelem, ZoD uhndí náklad}' podnikateli ve Úši 100,- Kč,/ha' E\'idence splnění
povinnosti je vede a agronomen, se kteqim je nutno dohodnorrt místo'časa zpť]sob sběru'
Sbírá se kámen od vel1kosti pěsti výše, který vyčnívánad pov.ch pole.Pokudisou na pozernku
kamen!', se kterými nc]ze ručně manipu1ovat, 'ie nutno tuto okolnost oznámit agloDomo\ i.
který Za.jistijejich odstraněíí na náklad,v ZoD' v piípadě, Že je kámen špatně seb1'án a při
sklizni dojde k porušení stroje. tak z tohoto důvodu nárok na odpt'odej zaniká' ZoD nůŽe
v případě potřeby vyhlásit formou ozniímenísběr kamene na určitýcl] pozemcích a na určité
datum. Záje1nci se přjhlásí u ag1'onoma ZoD, která zajistí odvoz kamene'T)'to Zásady se
vztahlÚí na \'šecllny č]eny a zaměstnance družstva' přičemžnohou za Zájemce tuto povinnost
plnit ijiné osoby (rodinrri přisluŠníci,známí,apod.) odprqlqlEtlullřcpY: Krmná řepa bude
odprodána členůna zaměstnancťul \'nnožstvído 5 q, při sp]něni následLljících podmínekI
Zájemcj do 22'5'2015 včetně zašlou objednávkll s nnoŽstvím iepy' o které maji zajern
na adresu ZoD druŽstl'o Stolany, Sto]any 1 12, 538 03 Heimanťiv Mčstec nebo ii
odevzdají na schůzi ZoD dne 22.5.2015.
Kmná řepaje zaseta na pozemku ,.Kaplický"(pozemek mezi Sobětuchama a stolan'v,
u silnice). odprodei brambor; Brambory budotr odplodány č1e1ú1]1dťuŽstva na
zák1adě pisemné objednávky v rlnožstvi 2qlč1ena přebr'aných a nap}11ovanýclr
brambor ' Zájemci zašlou přiloženou objednávku do 22'5.2015 na adresu ZOD
družstvo stolany. Stolany 1 ]2, 5j8 03 Heřmanťlv N4ěstec nebo ji oclevzdají na schůzi
ZOD dne 22.5.2015.
odDrad9i-e!!é$!É-!!ť1ar: Č1enůmZoD je možno odprodat r'očnč30 q hnoje-Na člena za
l0'- Kč/q + D|H' bez dopravy'
odbžr zchlizených brojlcrů ( v jÍtečé úpruvě): Bude askutečněk ý sobotu dne ]3, čeťýa
Skupice zu
Íěchto poďfiínek
na póze
vuze ye slreul!ku
středisku Ďkaplce
aUlllnl eí;
2015, tl to o.l 8,00-10,00 hoďin nu
La Iecnlu

odDrodej odDad!íb!-qbi!!

j

e

-

Poč.btoileil
4ks
6ks
8

,/.s

I0 ks

Maietek
Do 30 tis.Kč
Do 60 ris.Kč
Do 100 tis.Kč
Do 150 tis.Kč

PoZoR!.tedná

Poč'broileni

Maietek

12 ks

I')o

14 ks
18 ks
20 ks

Poč.broilelů Maietek
Do ó00 tis'Kč
Do 750 tis.Kč
Nad I mil.Kč

200 Íis.Kč 24 ks
I')o 300 tiŠ.Kč 28 ks
Do 400 Íis.Kč 48 ks
Do 500 Íis.Kč

kuřata zchlazená v iatečnéúDřavě. Douze do vÝše nároku.
Pokud bude prqiimat broj|ery jiná
se o

osoba Dlnou moc podeDsan
nárok mu Dropadá.

odplqdqlÁLílly! možnostjako

v minulých letech (družstvo prol'ede faktuaci pouze slámy,
a
uluadit
lisováni)' Po dohodě s1isují slánLr - p' Gottrrald 603332969
si
musí
zajistit
zájemce
nebo p' Pekař n ' 721513242'
Skladování odpadního obilí meximálně do 20.12.2015.

vážená(ý) paní(e)'
Vzhledem k pievážně spekulativním nríkupůmzemědělské půdy vlim sdělujeme'že chcete-li svoje
zgmědělské pozemky prodat,máme zájem je koupit,protože chceme dál hospodařit'Dle
informací,ktiré máme ,Ďabizená cena za pozeÍÍ<y je nižšínež cena,ktelou platíme m},
v případě jakýcbkoliv dotázů kontaktujte p.M.KaÍku tel.739239497,nebo ing'Františka Míkana
60382904ó '

Děkujeme

VeStolanech

29.4.201,5

Ing.lr'l*alr

trafiset

ž6ij"n$#'il'T;']"

