zoD družstvo Stolany

se sídlem ve Stolanech ě,p.112,

zapsáno u Kr.soudu v Hradci Králové , oddíl Dr, vložka 797, s.z.22582t2oo2
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Představenstvo ZoD druŽstva Stolany svolává řádnou členskou schůzi, která
uskuteční dne 17. května 2019 v hostinci ,,Na Baště" ve Stolanech č'p. 1 13
Prezentace účastníků

od 16,30 hod.

Zahá)eníjednání

od 17,00 hod.

:

:

Program řádné členskéschůze:

1'
2.
3.
4'
5.
6.
7.

Zahdjení' schválení řÍdícíhoschůze'
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Volba a schválení návrhové a mandátové komise.
Zpráva rostlinné a Živočišnévýroby za rok2018.
Zpráva o činnosti představenstva od poslední členskéschůze'
Zpráva kontrolní komise za rok2018'
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018.
8. Schválení ročníúčetnízávěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok2o1B.
MoŽnost náhlédnout do účetníuzávěrky mají členovédruŽstva V pracovní dny
od 7,00 do 15,30 hodin v sídle družstva.
9. Diskuse.
10. Schválení usnesení z členskéschůze.
11' Závěr schůze.
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Plán svozu na členskou schůzi:
Markovice - hostinec
Vrcha - hostinec
Sobětuchy - obchod
Rabštejnská Lhota -hostinec
Rabštejnek
Smrkový Týnec
Zbyhněvice

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

horní
dolní
Holičky
Morašice obchod
Skupice
.Stolany
Janovice

Janovice

I

16,36 hodin
16,38'hodin
16,42 hodin
16,47 hodin
16,51 hodin
16,55 hodin

pro rok 2019
odprodej odpadního obilí jevénán na sběr kamene

a řídíse těmito zásaďami
Zájemce o odprodej odpadního obilí je povinen sebrat a dopravit kámen na určenéloŽiště
z plochy 4 ha přiděleného pozemku a to buď 2 ha podzim a2hana jaře, nebo 4 ha
jednorazově na podzim nebo na jaře. Cyklus je určen podzim jaro. Důchodce má narok na
50% limitu bez této povinnosti a dalších 50% je vžaáno na sběr kamene ze 2 ha plochy.
Při splnění této povinnosti náleží každému jednotlivému členu nebo zaměstnanci druŽstva
plná ýše limitu odprodeje, tj. 6 q obi|í za ceny, které stanoví před prodejem
představenstvo ZoD. Pozemky určíagronomZoD. Zž$emce můŽe použítvlastní traktor a
přívěs zaultadu 100,- Kčlha, jinak je možno dohodnouti tuto sluŽbu s některym traktoristou podnikatelem,ZoD uhradí náklady podnikateli ve ýši 100,- Kč/ha. Evidence splnění
povinnosti je vedéna agronomem, se kteým je nutno dohodnout místo,časa způsob sběru.
Sbírá se kámen od velikosti pěsti ýše, kteý r,yčnívánad povrch pole.PÓkud jsou na pozemku
kameny, se kteými nelze ručně manipulovat, je nutno tuto okolnost oznámit agronomovi,
kter1f zajistí jejich odstranění na náklady ZoD. V případě, Že je kámen špatně sebrán a při
sklizni dojde k porušení stroje, tak z tohoto důvodu nárok na odprodej zan1ká. ZoD mlůže
v případě potřeby r,yhlásit formou oznámeni sběr kamene na určitých pozemcích a na určité
datum. Zájemci se přihlásí u agronomaZoD, která zajistí odvoz kamene.Tyto zásady se
vztahuji na všechny členy a zaměstnance druŽstva, přičemžmohou za zájemce tuto povinnost
plnit i jiné osoby (rodinní příslušníci,znťtmí,apod.)odprodej krmné řepy: Krmná řepa bude
odprodána členůma zaměstnancům v mnoŽství do 5 q, při splnění následujících podmínek:
- zájemci do 17.5.2019 včetně zašlou objednávku s mnoŽstvím řepy, o které mají zájem
na adresu ZoD družstvo Stolany, Stolany 112, 538 03 Heřmanův Městec nebo ji
odevzdají na schůzi ZoD dne I7.5.2019.
- Krmná řepa je zasetana pozemku ''Hráčka"(pozemek j e za obci Stolany směrem na
Sobětuchy). Odprodej brambor: Brambory budou odprodány členůmdruŽstva na
základě písemnéobjednávky v množství2qlčlena přebraných a napytlovaných
brambor . Zájemci zašlou přiloŽenou objednávku do I7.5.2019 na adresu ZoD
družstvo Stolany' Stolany 112, 538 03 Heřmanův Městec nebo ji odevzdají na schůzi
ZOD dne 17.5.2019.
odprodej chlévskémnT: ČlenůmZoD je možno odprodat ročně 30 q hnoje.Na člena za
10,- Kě/q + D'PH, bez doprar,y.
odběr zchlazených brojlerů ( v jutečnéúpravě): Bude uskutečněn y sobotu dne 15. června
2019 ,atood aU-I0,00 hodin na vdze ve středisku Sk
za těchto
Poč,broilerů Maietek
Poč.broilerů Maietek
Poč.broiIerů Maietek
4ks
Do 30 tis.Kč 12 ks
Do 200 tis.Kč 24 ks
Do 600 tis.Kč
6ks
Do 60 tis.Kč 14 ks
Do 300 tis.Kč 28 ks
Do 750 tis.Kč
I /<s
Do 100 tis.Kč 18 ks
Do 400 tis.Kč 48 ks
Nad 1mil.Kč
10 ks
Do 150 tis.Kč 20 ks
Do 500 tis.Kč

PoZoR! Jedná

kuřata zch|azená v iatečnéúnravě. nouze do l"ýše nároku_
Pokud bude přejímat brojlery jiná osoba než oprávněný člen. předloží odebírající
osoba plnou moc podepsanou členem. ktery ji dává. Kdo se 15.6.2019 nedostáví.
se o

Odprodej slámy: možnost jako v minulých letech (družstvo provede fakturaci pouze slámy,
zájemce si musí zajistit a uhradit lisování). Po dohodě slisují slámu _ p. Gottwald 603332969.
Skladování odpadního obilí maximálně do 20.I2.20I9 za skladovací poplatekZoD druŽstvo
Stolany kupuje pozemky. V případě prodeje kontaktujtg předsedu 603829046, nebo p'Kafka
739239497 nebo kancelář 46963793L

Závazná objednávka bramborq krmné řepv na rok 2019
Na základě ,,Zásaď" ZoD družstvo Stolany pro odprodej zemědělských produktů
objednávám:

brambory tříděné apytlované ............
krmnou řepu

.

....q (maximálně 2q)

............q (maximálně 5q)

Brambory bude možno odebrat a zaplatitve skladu družstva ve Skupicích (u pana
Lišky eola+zlg3).Budou na skladě přibližně během ziří.Kažďý si osobně či
telefonicky z1istí přesný termín odběru.
Krmná řepa bude odprodána při splnění podmínek v ,,Zásadách", termín sklizně
bude zveřejněn na vyvěšených plakátech. V případě nejasnosti se můžeteobrátit s
dotazy na agronoma (mobil 6038290 45,teI.4696379I9, kancelář 46963793I)Jméno člena ZoD

Adresa
Datum a podpis

Plná moc

Já,nížepodepsaný
narozén

.. ... ',

"'firnéno apříjmení),

bytem

čIen ZoD družstva Stolany zplnomocňuji

tímto .

.....(méno apříjmení),

Í|atozen

...., bytem

aby m1e zastupoval ve všech věcech na jednaní členskéschůzi ZoD
družstva Stolany' konané dne 17. května 2019. Jeden člen družstva
můŽe zastupovat maximálně 5 členů.

V....

......dne
Podpis zmocnitele

Plnou moc příjímám.
Podpis zmocněnce

i

