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PozVANKA
na členskou schůzi Zemědělského družstva Sever Loukovec, IeO: 00105597

která se koná v pátek 31. března 2OL7 od 17.00 hod. v kulturním domě v JIVINĚ
Program členské schůze:

7. Zahájeni, kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
2. Schváleníjednacího a volebního řádu
3, Volba pracovních orgánů členské schůze (zapisovatele, návrhové, volební a mandátové komise)
4, Projednání a schválení programu
5. Kontrola usnesení z poslední členské schůze
6. Zpráva představenstva o hospodařenídružstva za rok 20].6, návrh na rozdělenízisku
7. Zpráva kontrolní komise
8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně rozdělení zisku
9. Plán hospodařenídružstva na rok 2OI7 a jeho schválení
í0. Návrh kandidátů do představenstva družstva a kontrolní komise, volby představenstva a kontro|ní komise
íí. Schváleníauditora družstva pro období 2017-2020
í2. Diskuse
í3. Usnesení a závěr, poté pokračuje volná zábava, hudba, tanec, občerstvení,

Přílohy k pozvánce:
7. Jednací a volební řád
2. Návrh na usnesení z členské schůze
3. Vybrané údaje z účetnízávěrky družstva za rok2O'J,6 Za představenstvo ZD lng. Josef Lojda, předseda

Družstvo zajistí dopravu na č!enskou schůzi:
Autobusem z Loukova v 16.00 hod, přes Loukovec, Koryta, Sezemice, Drahotice, Sovenice, Chocnějovice a Hor,Mohelnici
Tranzitem z Mukařova v 16.30 hod. přes Borovice, Horní Bukovinu, Braňku, Jivinu,
Družstvo zajistí dopravu z členské schůze:
Tranzitem z Jiviny ve 23.30 hod. na Borovice, Braňku, Bukovinu, Mukařov a Mn. Hradiště
Autobusem z Jiviny ve 23.30 hod. na Hor.Mohelnici, Chocnějovice, Sovenice, Drahotice, Buda, Sezemice, Loukovec, Loukov

Člen družstva, který se nemůže členské schůze osobně zúčastnit, může zastupováním na členské schůzi
pověřit přiloženou plnou mocíjinou osobu. Nikdo nesmíbýt zmocněncem více než pětičlenů družstva.
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Zmocňuji pana/paní _ nar. dne:

k zastupování mojíosoby na členské schůzi Zemědělského družstva Sever Loukovec, která se koná 31. března
2OI7 v Jivině, a to včetně hlasování.

Jméno a příjmení, datum narození zmocnitele Datum podpisu

Plnou moc přijímám:__ ___Datum: ___ __Podpis:
Jméno a přúmenL datum narození
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Členská schůze, Jivina, 31. března 2017

Jednací a volební řád:
1. Jednáníčlenské schůze se řídíjednacím a volebním řádem, schváleným v úvodu členské schůze.
2. Pořad Členské schůze je dán programem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi.
3. Jednání Členské schŮze řídí představenstvem pověřený člen představenstva. osoby, které mají být členskou schůzí

voleny do pracovních orgánŮ, jsou na Členské schůzi přítomny od jejího zahájení a vykonávají své funkce tak, aby
průběh jednání mohl být spolehlivě ověřen.

4. Při jednání Členské schŮze uděluje vystupujícím slovo předsedající, zpravidla vpořadí, vjakém se do diskuse
přihlásili. Do diskuse se lze přihlásit zvednutím ruky.

5, Hlasování na Členské schŮzi se provádí aklamací, zvednutím ruky s hlasovacím lístkem s vyznačeným počtem hlasů.
6, ŘÍdící schŮze pokládá při hlasování otázku: kdo je ,,PRo", kdo je ,,pRoTl" a kdo se ,,IDRžEL" hlasováni.
7 . SČitatelé po kaŽdém hlasování oznámí říd ícímu sch ůze výsledky hlasování, které říd ící schůze vyhlásí.
8. Za PříPravu voleb ČlenŮ statutárních orgánŮ druŽstva zodpovídá představenstvo družstva. Volby řídívolební komise.
9. Při volbě ČlenŮ statutárních orgánŮ druŽstva se volí pomocí kandidátky se jmény navržených kandidátů. Kandidátku

obdrŽÍČlen při prezenci, Kandidátka mŮže být doplněná jmény veřejně navržených kandidátů, kteří jsou na členské
schŮzi Přítomni, s kandidaturou souhlasí a veřejně prohlásí svoji způsobilost ve smyslu příslušného ustanovení
Zákona 9O/2O12Sb.

10. SPoleČná kandidátka pro volbu ČlenŮ představenstva družstva a kontrolní komise je platná při zakřížkování nejvýše
takového PoČtu kandidátŮ, kteni je uveden ve stanovách družstva (11 členů představenstva + 3 náhradníci a 5 členů
kontrolníkomise + 2 náhradníci).

11. kandidátku vloží člen do volební urny. volební komise sečte platné hlasy.
12. O Členské schŮzi se vyhotoví zápis, ktený obsahuje i výsledky hlasování. Zápis podepisujíověřovatelé zápisu.
13. Kdo odcházíze sálu v PrŮběhu Členské schůze, je povinen předat hlasovací lístek mandátní komisi u presence.
14. V PříPadě nejasnosti při aplikaci schváleného jednacího řádu členské schůze je rozhodující slovo řídícího schůze.

Návrh na usnesení z čIenské schůze konané v Jivině dne 31. března 2oL7
1. Členská schůze schvaluje:

a. Jednací a volební řád členské schůze
b. Mandátovou, návrhovou a volebníkomisi
c. Program členské schůze
d. Roční účetní závěrku za rok 20].6
e. Rozděleníčistého zisku za rok 2016
f, Výrobně finanční plán hospodaření družstva na rok 2O].7
g. Volbu členů představenstva a kontrolníkomise
h. OrganizaČní kancelář CZ, s.r.o., V HŮrkách 8, ].58 0O Praha 5, lng. Markéta Nosková, č. osvědčení KAčR

367, pro provádění auditu družstva v období 2OI7-2O2O
2. členská schůze bere na vědomí:

a. Zprávu představenstva o činnostidružstva za rok201,6
b. Zprávu kontrolní komise

3. Členská schůze ukládá:
a, Nově zvolenému představenstvu zvolit předsedu a místopředsedu v co nejkratšídobě
b. Nově zvolené kontrolní komisi zvolit předsedu v co nejkratšídobě
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