zoD družstvo Stolany

se sídlem Ve Stolanech č.p.112

PozvÁttKA

PředstavensÍvo zoD družstva Stolany
svolává čIenskou schůzi, která se Uskuteční
dne 20. května 2016 v hostinCi ,,Na BašÍě" ve
Stolanech č.p. 113
Prezentace Účastníků:

od í6,30 hod.

Zahájeníjednání :

od 17,00 hod'

Program členskéschůze:
1.
2.

Zahájení, volba řídícíhoschůze
Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
3' Schválení návrhové a mandátové komise
4. Zpráva rostlinné a Živočišnévýroby za rok 2015
5. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členskéschůze
6. Zpráva kontrolní komise za rok2015
7 ' Zpráva o výsledku hospodaření za rok2015.
B. Schválení ročníúčetnízávěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok2015.
MoŽnost nahlédnout do účetníuzávěrky mají členovédruŽstva V pracovní dny od
7,00 do 15,30 hod. v sídle druŽstva

9.

Dískuse.

Schválení usnesení z členskéschůze.
11.Závěr schůze.

10.

Za představen
lng.František
předseda

Odjezd autobusu:

MARKOVICE HOSTINEC

VRCHA

HOSTINEC

soBĚTUcHY oBcHoD
RABŠT.LHoTA HoSTlNEc

RABŠTEJNEK
SMRKo\aÍ rÍrurc
ZBYHNĚV|CE

16,10 hod
16,14 hod
16,16 hod
16,20 hod
,16,23hod
16,25 hod
16,33 hod

JANoVlcE HoRNí

JANoV|CE DoLNí
HoLlČKY

MoRAŠlcEoBcHoD

SKUPICE
STOLANY

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

v

pro odprodej zeměděls[ich produktů
Na základ ě ,,Zásado' ZoDdružstvo Stolany
objednávám:

brambory tříděné a pýlované .. """""
krmnou řepu

.

""q (maximálně 2q)

""""""'q (maximálně

5q)

skladu družstva ve Skupicích (u pana
Brambory bude možno odebrat azaplatitve
přesný termín odběru.
Lišky 6[784278lj.ruzav si osobnj či telefonicky zjistí

termín^sllTÍ
Ktmná řepa bude odprodána při splnění podmínek-v ,,Zásadách", můžeteobrátit s"
V případě nejasnosti se
;*H':1".;"#;" d;cs*y":n jpiár.at".t'.
gzqo 45, te1.46i ay g tg, kancelář 469 637 93 I)'
agronornu (*otií oo
ďotazy na

Jméno člena ZoD

Datum a PodPis

PLNÁ MoC
Jméno, příjmenía adresa zmocnitele "

'

jméno, příjmení a adresa
který uděluje plnou moc zmocněnci -

"

jednání členskéschůzi ZoD družstva
aby mne zastupoval ve všech věcech na
družstva můžezastupovat
Stjany, konané dne 2O.května 2016. Jeden člen
maximálně 5 členů.

Podpis zmocněnce ..
Plnou moc příjímám.

Podpis zmocnitele...........

rka

Pro rok 201'6
je
odorodej odpadního obilí v átzán_na sběr kamene a'řídí'::ŤTil

_'iŤg:l:

zaffiobi1íjepovinensebratadopravitkámennaurčenéložiště
jaře, nebo 4 ha

tra priaoieného pozemau á tó u.'e Zbapoďzima2hana
_ jaro'
jednorázově na podzim ne6o na jďe. Cyklus je.r.č.'' podzim

ila*'+

Důchodce má nárok na
j. vázáio na sběr kamene ze2haplochy'
50% limitu uez teto |o"ňo'ti u autsi.í' so'z.
jednotlivému členu nebo zaměstnanci družstva
Při splnění této povinnosti náležíkaždému
stanoví před prodejem
pr"á ďs. limitu oá|rodeje, tj. 6 q obi\í zaceny, které
Zé$emce můžepouŽít v1astní traktor a
představenstvo ZoD. rožemky určíagrono^Žoo'
_
jinat<.'e moŽno dohodnoúti tuto službu s některým traktoristou
přívěs zaubraduloO,-Kěiha,
100,- Kč/ha' Evidence splnění
podnikatelem, ZoD irhraai náltaay podnikateli ve výši
." t t."y* je nutn9 dohodnout místo,časa způsob sběru'
;;;t""";iiF u.a"rru ug.o'o*"-, výše,
kierý vyčnívánad povrch pole.Pokud jsou na pozemku
Sbírá se kámen od velikosti pěsti
je nutno tuto okolnost oznámit agronomovi'
kameny' se kterými nelze ru8ně manipulovát,
případě, že je kámen špatně sebrán a při
který zajistí jejich odstranění na náklády ZoD.V
narok na odprodej zaniká' ZoD mtňe
sklizni dojde t po-J."i stroje, tak z toňoto důvodu
kamene na určitých pozemcích a na určité
v případě potřeby rytrtasit fór*o., oznámenisběr
zajistí odvoz kamene'Tyto zásady se
datum. Zájemcise přihlásí u agronomaZoD,která
přičemžmohou zazájemce tuto povinnost
vztahujína všechný členy azíméstn^ance družstva,
krmné řepy: Krmná řepa bude
plnit i jiné osoby 1rodinni příslušníci,známí,apoď.) ódpro'.dej
do 5 q, při splnění následujících podmínek:
odprodána členůma zaměstnancům v rn'oi'iui
mnoŽstvím řepy, o které mají zájem
zájemci do 20 .5 .20 1 6 včetně zašlou obj ednávkus
538 03 Heřmanův Městec nebo ji
na adresu ZoD družstvo Stolany' Stolany 112,
odevzdajína schůzi ZoD dne 20'5'2016'
mezi Stolany a Janovicemi' u
Krmná řepa je zasetana pozemku,,Planý háj"(pozemek
členůmdružstva na
silnice). oop.oa.i l"ulnro": Brambory budou odprodany
a napýlovaných
základépísemnéobj ednávky v mnoŽství Zql čIetapřebraných
ďo 20'5'201'6 naadresu ZoD
brambor . za:iÁiižašlou piilozenou objednávku
Městec nebo ji odevzdaji na schůzi
druŽstvo Stoíany' Stolany ttz, s:g 03 Éeřmanův
ZOD dne20.5.2016'
ročně 30 q hnoje'Na člena za
odnrodej qhtévskó mňiČteni* ZoD jemožno odprodat
10,- Kč/q + DPH, bez dopravy
Bud?-uskutečněn v sobotu dne 21' května
odběr zchlazenýcn tainrn i v jatečnéúpravě):
.n, Á ^ l^ ^,I Q nn-t n ňn lrrti, na vdze ve středisku Skupice za tě!!49]9dm!!4q
Poč.broilerů Maietek
Pnř hrnilerů Maietek
Poč.broilerů Maietek
Do 600 tis.Kč
Do 200 tis.Kč 24 ks
Tln ?o tis.Kř
12 ks
4ks
Do 750 tis.Kč
Do 300 tis.Kč 28 ks
Do 60 tiS.Kč 14 ks
6ks
Nad 1 mil.Kč
Do 400 tis.Kč 48 ks
Do 100 tis.Kč 18 ks
8ks
Do 500 tis.Kč
Do 150 tis.Kč 20 ks
10 ks

-

-

provede fakturaci pouze slámy'
zájemcesi musí

|:.d:l"^1'.**:i1:1T:;ť:_o,^]jl11Í'::':i::

družstvo
" 'rí"ait.lisováni)'
"":i.tit obilí
maximálně do 2O'12.2Ot6 za skladovací poplatek.ZoD
í?ffiffiiffiffiíh"
kontaktujte předsedu 603829046, nebo p'Kafka
Stolany kupuje po".*ty. V případě prodeje
T9nb497 nebo kanceláÍ 46963793|'

Yážený pane,
vzhledem k převážně spekulativním nákupům zemědělské půdy Vám
sdělujeme, Že chcete_li
svoje zemědělské pozemky prodat, máme zijem jekoupit, p.átozl
cheme

aar nosptáařit. Dle
informací, které máme , nabizená cena zapožemřy je nizsiÁezcen4 kterou
platíÁe 111v. v případě
jakýchkoliv dotazů kontaktujte pana Miloilava KáŘu na telefonu
739239497 nebo In!. Františka
Mikana na telefonu 603829046.

Děkujeme

Ing. Franti

ZoD

předseda

zoD
Ve Stolanech dne 4. května

20l6

n

53E&}

družsfua Stolany

SnlstY

1t2

}.lřstÉc

ffisnlasz

'Čo'ffř-Pffc$ííi

ZoD družstvo Stolany, Stolany 112,53803 Heřmanův Městec
lČo: zsgzlsqz, btč: C z25927 8g2
Registrace podle oZ: Kr. soudem v Hradci KráIové oddíl Dr. Vložka 797,
spisov
22582/2002

átznačkaz

