Představenstvo Zemědětského obchodniho družstva Vacov v souladu se zákonem č.90/2012 Sb.

svolává schůzi členůdružstva,
ktení se bude konat v pátek 26.6.2020
y síle ,,víceúčelovébo
zŇízent" Obecního uřadu Vacov (restawace u Milušky u kostela)
od 09,00 hodin
Prezence: 08130 - 09100 hod.
Program jednání:
Zahé$etu,schváleníjednacího řádu
Volba zapisovatele a ověřovatelů ztápist1 volba osob pověřených sčítánímhlasů
Návrh změny stanov družswa a jejich schválení ( za přítomnosti statního notáře )
Výročníryrávapředstavenstva o hospodaření družstva v r. 2019
Zptávakontrolní komise o činnosti od poslední č1. schuze
Ročníúčefrriávěrk4schválení ročníávěrky
zemědělské obchodní družstvo
Yolba členůpředstavenstva a členůkontrolní komise
vacov
Miřetice 36
Schválení Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva
3B4 86 Vacov
_
Diskuse kjednotlivým bodům jednaní
oottsoas,
nrč: CŽÓotrgoas
1fr
Usnesení členskéschůze, závět
/,r,,,,
,l
,,{d{,{.L'(**_
Ve Vacově dne25.5.2020
l,'lnrg. Petr Holub
Sedseda představenstva
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Výsledky hospodaření isou k na}rlédnutí v kancelr{ři sídla Zemědělského obchodního družstva Vacov

r v

případě, že se nesejde na řádné ělenské schůzi pořebný počet ělenů (nadpoloviční většina), bude
muset být podle znénl Zál<ona o obchodních korporacích svolána nábíaůn člensln{ schůze v jiném
terrrúnu. Proto Vás žádám, aby jste svoji účastřádně zvážjli a v pfipadě nutnosti plně vpáli možnosti
zplnomocnění jiného člena nebo jiné osoby.
Každý člen má pnávo být najednání a při hlasování zastoup€n
u prezence podepsanou písemnou plnou moc.

zplnomocněncefi\ ktery při zastupování člena předlofi

Plná moc

k zastupování najednání a hlasování na schůzi členůZemědělského obchodnlho družstva Vacov konané dne 26.6.2ú20 ve
Vacově.

Zplnomocňuji

pana

(paní)..,

..................datum

narození

........bydliště

k zastupovani na členskéschťrzi ZOD Vacov

začlenu.......

..,,....datum

podpis členadružstva
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bydliště...

@pis4bomocněnce

Pfiloha k pozvánce ua členskou schůá:

Náwh změny stanov Zemědělského obchodniho družstva Vacov, se sídlem Vacov - Mifutice
36, pSČ 384 86, lČo: ooi 13 08j, ápšarié,bo,v'cilrcňddníin icj§ťíkrr, vdeném Krqiským
soudem v Čedrých Budějovicích, oddíl Dr)OOOfiI, vložka 2260: '

V článku XV Představenstvo
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odstavec 5 se text ,,5 členůi'naírrazuje textem
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zemědělské obcho(ní družstvo vacov
Miřetice 36
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