ZoD Dru-žstvo Stotany lč 25927892
se slcllem ve Stolanech ě.p'112

9!ÍrY#"xn*

Představensfuo zoo oruzstl
schůzi, která se uskuteční
dne í 9. května 2017 v hostinci
,,Na'Baště,, u" štoLn".n č.p. .1 13
Prezentace účastníků:
od í6,30 hod.
Zahájení jednání
od 17,oo hoJ.

:

Program členskéschůze:
1'
2.

Zahájení, volba řídÍcíhoschůze
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. schválení návrhové komise, mandátové á volebn.í
komise
lorava rostlinné a Živočišnévýroby ;;ok ióiá'''
5' Zpráva o činnosti představensiva óo p"J"o.i'el"nské
schůze
6. Zpráva kontrolní kbmise za rok 2016.
7^
|nýva o výsledku hospodaření zarok2016.
U. schválenÍ ročníúčetnízávěrky a rozhodnutí o
rozdělenízisku za rok 2016.
MoŽnost nahlédnout do účetni.uzáverxv
druŽstva v pracovní době
od 7'30 do 15,00 hod. v sídle druŽstva -áiili"""vé
9' Volba členůpředstavenstva a nahradníků, volba členů
kontrolní komise a
náhradníků
10. Diskuze
1 1 . Vyhlášení výsledků voleb
12. Schválení usnesení z členskéschůze'
13. Závěr schůze.

!.

Uzávěrka kandidátů do orgánů druŽstva je S.května
2017
Za představenstvo druŽstva
lng.František Mikan
předseda předsťávenstva'

PLNÁ Moc
Jméno, příjmení a adresa zmocnitele.......

kteý uděluje plnou moc zmocněnci- jméno,
,r;;";,;
aby. mne zastupoual

; Ě;ili

;.,"""

..

vé uJu.ň' u;;u;h
;i";;r,e ."n,:'ii žoo
19. května 2oí7. Jál;;'etň oruzstva můŽe óil;i;;
zastupovat
*,:lil'd'.!o;r;ilu"uo""
Podpis zmocněnce
plnou moc přijímám.

Podpis zmocnitele

pro rok 2017

a řídíse těmito zásadami:
je
povinen
a
dopravit kámen na urěené loŽiště
sebrat
obilí
Záiemce o odprodej odpadního
z plochy 4 ha příděleného pozemku a to buď 2 ha podám a2hanajaÍe' nebo 4 ha
jednorazově na podzim nebo najďe. Cykiusje určen podzim _jaro. Důchodce má narok na
50% limitu bez této povinnosti a dalších 50%, je vžuano na sběr kamene ze 2 ha plochy.
Při splnění této povinnosti náleŽí každémujednotlivému členu nebo zaměstnanci družstva
plna výše limitu odprodeje, tj' ó q obilí za ceny, které stanoví před prodejem
představenstvo ZoD. Pozemky určíagronom ZoD. Zájemce m]ůžspoužítvlastní traktor a
prívěs za úhradu 100,- Kčiha, jinak je možno dohodnouti tuto s1užbu s někteým traktoristou
podnikatelem, ZoD uhadí náklady podnikateli ve výši 100,- Kč/ha. Evidence splnění
povirrrrosti je vedena agÍonomem, se kte4Ím je nutno dohodnout místo,čas a způsob sběru'
šbíráse krímen od velikosti pěsti wýše, kteý lyčnívánad powch pole.Pokudjsou na pozemku
kameny, se kteými nelze ruěně manipulovat, je nutno tuto okolnost oznámit agronomovi'
kteý zajistí jejich odstraněni na náklady ZoD.y případě' Že je kámen špatně sebrtín a při
sklizni dojcle k porušení stroje, tak z tohoto důvodu narok na odprodej zaniká' ZoD mrůže
v případě potřeby lyhlásit formou ozrrámení sběr kamene na určidch pozemcích'a na určité
dátum. zajemci se přiblásí u agronoma ZoD, která zajistí odvoz kamene'Tyto ásady se
vaahují ná všechny členy a zaměstnance druŽstva, přičemžmohou za zájemce tuto povinnost
phit i jine osoby (rodinní přís1ušníci'mámí,apod.)odorodej krmné řeoy: Krmná řepa bude
ódproáana členůma zaměstnancům v množstvído 5 q, při splnění následujících podmínek:
záiemci do 19 '5.2OI7 včetně zďlou objednávku s množstvímřepy, o které maji zájem
ná adresu ZoD družstvo Stolany' Stolany II2,538 03 Heřmanův Městec nebo ji
odevzdají na schůzi ZoD dne 19.5.2017.
Krmná řepaj e zaseta na pozemku ,,tlapiický"(rozemek rnezi obcenii Stolany a
Sobětuchy). Odorodej brambor: Brambory budou odprodány členůmdruŽstva na
základě písemnéobjednávky v množství2qlč1ena přebraných a napytlovaných
brambor . Zájemci. zašlou přiloženou objednávku do 19.5.2017 na adresu ZoD
druŽstvo Stolany, Stolany 1 12, 53 8 03 Heřmanův Městec nebo ji odevzdají na schůzi
ZOD dne 19.5.2017.
odprodej chlévskémnY: ČlenůmZoD je možno odprodat ročně 30 q hnoje.Na člena za
10,- Kč/q + DPH, bez dopraly.
oilběr zchlazených brojlerů ( v jaíeěnéúpravě): Bude uskutečněn v sobotu dne 17. června
2017. a to od 00-10,00 hodin na vdze ve středbku Skupice za těp!q!paq!m!49ý
Poč.broilgů Maietek
Poč.broilerů Muietek
Poč,broilerů Majetek
Do 60a ůlKč
Do 200 tb.Kč 24 ks
Do 30 Íis.Kě 12 ks
4ks
Do 750 tis.Kč
28
ks
300
tis,Kč
Do
Do 60 tis.Kč 14 ks
6ks
Nad 1 mil.Kč
Do 400 tis.Kč 48 ks
Do 100 tis.Kč 18 ks
8*s
Do 500 tis.Kč
Do 150 tis.Kč 20 ks
10 ks

odorodej odpadního obilíje vázán na sběr kamene

-

n4rnlr mrr nronadá_

oo"..o.i

,'"z"ost jako v minulých letech (družstvo provede fakturaci pouze slámy'

musí zajistit
ájernce si 'te'-",

lisování). Po dohodě slisují slámu _ p. Gotfvfaid 603 3 329ó9 '
Skladovaní odpadního obilí maximálně do 20.12.201'1 za skladovací poplatek.ZoD družstvo
Stolany kupuje pozemky. V pŤípadě prodeje kontaktujte předsedu 603829046, nebo p.Kafka
739239497 nebo kancelář 4ó963'193I.
a uhradit

MARKOVICE HOSTINEL

16,10 hod
HOSTINEC 16,'t4 hod
16,16 hod
soBĚTUcHY oBcHoD
hod
16,20
HosTlNEc
RABŠT.LHoTA
't6,23hod
RABŠTEJNEK
16,25 hod
sMRKoVý rýruec
16,33 hod
zayHNĚuce

VRCHA

.lnuouce HoRní
.lnruovtcE oolruÍ

HoltČry

nltoRRŠtce oBcHoD
SKUPICE
STOLANY

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

Závazná objednávka brambor. krmné řepy na rok 2017
Na zakladě ,,Zásaď,
objednávám:

ZoD družstvo Stolany

pro odprodej zemědělských produktů

brambory tříděné a pýlované ...................''.......'..'q (maximálně 2q)

krmnou řepu

..............

.......q (maximálně 5q)

Brambory bude možno odebrat azaplatit ve skladu družstva ve Skupicích (u pana
LišIq 6o7842783).Budou na skladě přibližně v druhé polovině záÍi.Každýsi osobně
či telefonicky zjistí přesný termín odběru.

Krmná řepa bude odprodána při splnění podmínek v ,,Zásaďách", termín sklizně
bude zveřejněn na vyvěšených plakátech. V případě nejasnosti se můžeteobrátit
dotazy naagronoma (mobil 603 829 045, tel.469637 9 19, kanceláÍ 469637 93 L).
Jméno člena ZoD

Adresa

..........'..

s

..'..."""""""'

