POZVÁNKA
Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Potěhy ,
sídlem Potěhy č. p. 187, PSČ 285 63 Tupadly, IČO: 00104540
svolává v souladu s § 636 zák. č. 90/2012Sb. (ZOK)
členskou schůzi, která se bude konat

v pátek 4. září 2020 od 1000hod.
v sále hotelu GRAND,
na náměstí Jana Žižky z Trocnova 74/11 v Čáslavi.
Program:

1) Zahájení
2) Volba mandátové, volební a návrhové komise
3) Schválení volebního a jednacího řádu
4) Volba orgánů družstva
5) Zpráva představenstva družstva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2019
a výhled na rok 2020
6) Schválení roční účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2019
7) Zpráva o činnosti kontrolní komise družstva za rok 2019
8) Zpráva volební komise
9) Schválení zásad pro odměňování členů představenstva a kontrolní komise ZOD
Potěhy pro funkční období let 2020 – 2024
10) Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky na období 2020 - 2024
11) Diskuse
12) Usnesení
13) Závěr
Prezence v sále od 9,00 hod. Občerstvení zajištěno. Doprava na schůzi i zpět je zabezpečena.

UPOZORNĚNÍ:
1. Nebudete-li se moci z jakýchkoliv důvodů členské schůze osobně zúčastnit, máte

možnost na přiloženém formuláři udělit plnou moc některému jinému členu
družstva nebo jiné osobě, aby Vás na členské schůzi zastupoval(a). Tuto řádně
vyplněnou a podepsanou plnou moc předloží zmocněná osoba při prezenci.
Ing. Josef Hlava, CSc.
předseda představenstva
ZOD Potěhy

Doprava – odjezdy autobusů
Linka č.1:

Linka č. 2:

Okřesaneč - zastávka autobusu - u závor ČD

8,40 hod.

Hostovlice – zastávka autobusu – náves

8,45 hod.

Kamenné Mosty – náves

8,50 hod.

Zehuby – náves

8,55 hod.

Žleby – zastávka autobusu - u školy

9,00 hod.

Žleby – zastávka autobusu - náměstí

9,05 hod.

Žleby – u "Důchodu"

9,10 hod.

Horky – zastávka autobusu – křižovatka

8,20 hod.

Bratčice – zastávka autobusu – náves

8,30 hod.

Potěhy – zastávka autobusu u OÚ

8,40 hod.

Adamov – náves

8,50 hod.

Schořov - náves

9,00 hod.

Tupadly – V lípách

9,10 hod

Tupadly – náves

9,15 hod.

Drobovice – zastávka autobusu – náves

9,25 hod.

Drobovice – zastávka autobusu - státní

9,30 hod.

Odjezdy autobusů zpět budou upřesněny po skončení schůze.
PLNÁ MOC
k zastoupení na členské schůzi
( § 635, odst. 2, ZOK )

Já, níže podepsaný člen Zemědělského obchodního družstva Potěhy:
Jméno a příjmení : ………………………………. datum narození :………………………
bytem ……………………………………………………………………………….……...

zplnomocňuji
Jméno a příjmení : ……………………………… datum narození:…….....................
bytem ………………………………………………………., aby mě zastupoval (a)
na jednání členské schůze Zemědělského obchodního družstva Potěhy konané
dne 04. 09. 2020 v Čáslavi v celém rozsahu mých práv a povinností.
V ……………………………. dne………………….
……………………………..

podpis zastupovaného

