POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Zemědělského družstva Haňovice

Představenstvo Zemědělského družstva Haňovice, IČ 00147346,
se sídlem Haňovice 18, p. Chudobín, PSČ 783 21,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
(odd. Dr. XXIV, vl. 1114)
svolává v souladu s ustanovením článku IX. odstavce 2. Stanov družstva

členskou

s c h ů z i,

která se bude konat dne 10. června 2022 od 16:00 hodin
v Kulturním domě v Haňovicích.
Program členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba předsedy členské schůze, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů
Zpráva představenstva družstva o hospodaření v roce 2021
Zpráva o zemědělské výrobě
Zpráva o nezemědělské výrobě
Zpráva kontrolní komise družstva
Schválení účetní uzávěrky za rok 2021 a rozhodnutí o zaúčtování a rozdělení výsledku
hospodaření
8. Projednání a schválení plánu investic a hospodářského plánu na rok 2022
9. Souhlas Členské schůze s přijetím investičních úvěrů dle úvěrových smluv 6300/21/LCD,
6301/21/LCD, PGRF/6302/21/LCD na financování záměru modernizace a robotizace kravína
10. Souhlas Členské schůze se zastavením nemovitostí společnosti, k.ú. Haňovice LV 776 za
úvěry České spořitelny, a.s. dle úvěrových smluv 6300/21/LCD, 6301/21/LCD,
PGRLF/6302/21/LCD
11. Souhlas Členské schůze se zastavením pohledávek z pojistného plnění vážících se
k příslušným nemovitostem a výše uvedeným poskytnutým investičním úvěrům
12. Diskuse
13. Závěr
V Haňovicích dne 19. dubna 2022
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Zajištění dopravy:
LITOVEL – autobusové nádraží
NASOBŮRKY – u kaple
SOBÁČOV – náves
MLADEČ – náves
ŘIMICE – náves
MĚNÍK – pohostinství
ČERVENÁ LHOTA - náves
HRABÍ – náves

14.30 hod.
14.35 hod.
14.40 hod.
14.45 hod.
14.55 hod.
15.00 hod.
15.05 hod.
15.10 hod.

BÍLÁ LHOTA – náves
15.15 hod.
PATEŘÍN – náves
15.20 hod.
HRADEČNÁ – u obchodu 15.25 hod.
MĚROTÍN – zastávka
15.30 hod.
NOVÁ VES – zastávka
15.35 hod.
CHUDOBÍN – pohostinství 15.40 hod.
MYSLECHOVICE – kaple 15.40 hod.

Odjezd autobusu ihned po ukončení schůze.

PREZENCE 15,00 – 16,00 HOD.
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA JEDNÁNÍ OD 16:00 HOD. DO 17:30 HOD.
Žádáme všechny členy, kteří se nemohou zúčastnit, aby využili plné moci, která je
přiložena u pozvánky, a nechali se na schůzi někým důvěryhodným zastupovat.

PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI
Já, níže podepsaný
……………………………………………..……………………………………………………………..
jméno a příjmení
datum narození
bydliště
zmocňuji tímto
……………………………………………………….…………………………………………………..
jméno a příjmení
datum narození
bydliště
k tomu, aby mne v plném rozsahu zastupoval při jednání členské schůze Zemědělského
družstva Haňovice, IČ 00147346, konané dne 10. června 2022 od 16.00 hodin v Kulturním
domě v Haňovicích.

V …………………………. dne ……….... 2022

………………………………………
podpis

