POZVÁNKA
na členskou schůzi

Zemědělského

družstva Miletín, která se koná

v pátek 9. 7. 2021
v restauraci „Obecní hostinec" ROHOZNICE
od 17, 30 hodin

č.p.

5

Prezentace bude probíhat od 17,00 hod.

Program jednání :
1. Zahájení
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba komise mandátové a pracovních orgánů
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva o výsledku hospodaření, účetní závěrka za rok 2020, výrok
auditora, rozdělení výsledku hospodaření (přidělení do rezervního fondu,
fond kulturních a sociálních potřeb, výplata dividend)
6. Schválení auditora (dle zákona o auditorech) pro ověřování roční účetní
závěrky na rok 2021. Auditor Ing. Karel Veverka, Roveň 92,516 01 Rychnov nad
Kněžnou, číslo oprávnění 1248
7. Zpráva kontrolní komise
8. Volby představenstvo družstva, kontrolní komise
9. Diskuse, návrhy, připomínky
10. Usnesení a závěr
Žádám členy o maximální účast na členské schůzi z důvodů voleb na další pětileté období
družstva. V případě, že se z iakýchkoli důvodů nemůžete zúčastnit, udělte plnou moc členovi.
kterému důvěřujete.
Představenstvo doporučuje provedení tajné volby do orgánů družstva.
Nebude-li členská schůze schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní členskou
schůzi do 2 týdnů ode dne 9.7.2021, a to novou pozvánkou s nezměněným programem
jednání.
S jednotlivými body se může člen seznámit v kanceláři ZD Miletín v pracovní dny
od 25.6.2021, od 8-14,00 hodin.
Dále je možné pozvánku shlédnout na internetových stránkách www.zdmiletin.cz

Předem děkujeme

a těšíme se na Vaší

V úctě

účast.

1.::~:ar d
předseda představenstva

Příloha:

Plná moc k vyplnění
Prohlášení COVID 19

Účast člena na členské schůzi

V současné době je v platnosti mimořádné opatření vydané na základě pandemického zákona
ze dne 28.5.2021, které umožňuje konání členské schůze za splnění následujících podmínek:
- minimální rozestupy 2 metry
- zakrytí úst a nosu respirátorem nebo nano rouškou
- účastník při vstupu do vnitřních prostor předloží čestné prohlášení, že splňuje specifické
podmínky:

•
•
•
•

•

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,
nebo
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost
antigenu viru SARS COV-2 s negativním výsledkem, nebo
osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování, nebo
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka,
nebo
osoba před nejvýše 180 dny prodělala onemocnění COVID-19

Při prezentaci je nutné předložit vyplněné
zasíláme přílohou.
Upozorňujeme,

že do doby konání

čestné

prohlášení COVID -19, které Vám

členské schůze může

dojít Ministerstvem zdravotnictví

ČR k úpravě stanovených podmínek.

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný člen ZD .................................... , bytem .............................. .
uděluji

plnou moc k zastupování na členské
dne 9.7.2021 v Rohoznici

schůzi Zemědělského

družstva Miletín konané

panu/paní ......................................... bytem ................................................... .

Dne ............................. .

Plnou moc

Podpis: ........................ .

přijímám

Podpis: ....................... .

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, .............. ···········.,-.~ ...

~.·-·->'-..... -.. ...... ,

datum narození ..•.... .' .............. -~·· .... ~ ...... ,
bytem ............................................................................................................................... ,
čestně

prohlašuji, že jsem

•!• absolvoval/a nejdéle

před

7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem

72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu
viru SARS COV-2 s negativním výsledkem

•!• absolvoval/a nejdéle

•!• byl/a

očkována

před

proti onemocnění COVID-19 - ukončené očkování

látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá
dávka

•!• že od aplikace první dávky

•!•

prodělal/a před

očkovací

nejvýše 180 dny onemocnění COVID-19.

v ...............................dne .................. .

Podpis

Svoz na schůzi :
Požadavek na svoz si dohodněte se svým vedoucím, případně telefonicky do
ZD na telefon 493 693 129.
Svoz bude proveden osobními auty ZD v cca 17 hod z jednotlivých míst.

kanceláře

