
VÝROBNÍ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO STĚBOŘICE, PSČ 747 51 STĚBOŘICE ČP.168, 
IČ 47674431 

 
 

P O Z V Á N K A 
 

Podle příslušných ustanovení zák. č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních 
společnostech a družstvech a  stanov družstva představenstvo družstva svolává na den 
18.3.2016 do sálu Kulturního domu ve Stěbořicích se zahájením v  1700 hod. výroční 
členskou schůzi Výrobního a obchodního družstva Stěbořice se sídlem ve Stěbořicích 
čp.168 s tímto programem : 
 

1. Zahájení, kontrola účasti, zjištění usnášeníschopnosti 
2. Schválení volebního a jednacího řádu  
3. Volba pracovních komisí (mandatové, volební a návrhové) 
4. Kontrola plnění usnesení z minulé výroční členské schůze 
5. Zpráva o činnosti představenstva družstva za rok 2015 
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně projednání a 

schválení hospodářského výsledku za rok 2015  
7. Projednání a schválení plánu hospodaření družstva na rok 2016  
8. Zpráva kontrolní komise 
9. Volby členů orgánů družstva (předsedy, členů představenstva  a členů kontrolní 

komise) 
10. Diskuse 
11. Usnesení a závěr. 

 
     Po ukončení schůze bude podávána večeře. 
 

Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu 
výroční členské schůze od 1.3.2016 v sekretariátu družstva v pracovní dny v době od 8.00 
hod. do 14.00 hod.  

Zmocnění k účasti na této výroční členské schůzi v rozsahu práv a povinností člena je 
přílohou této pozvánky.  

 
Doprava na schůzi bude zajištěna dle tohoto časového harmonogramu : 

       
    Jezdkovice             16.00 hod.             Zlatníky                16.20 hod. 
    Nový Dvůr              16.05 hod.             Milostovice           16.25 hod. 
    Březová                  16.10 hod.             Jamnice               16.30 hod. 
 
 
Těšíme se na Vaši účast.   
 
 
Ve Stěbořicích dne 29.2.2016 
 
 
          Jiří Fuksík 
          předseda  
 
 
 
 



                                                                              
 

PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ 
 
 

 
 
 Já, podepsaný (á) ................................................., nar. ..........................................., 

bytem ..........................................................................., člen (ka) Výrobního a obchodního 

družstva Stěbořice se sídlem Stěbořice čp. 168, PSČ 747 51, IČ 47674431  zmocňuji 

............................................................................, nar. ................................................., 

bytem ...................................................................., aby mne zastupoval (a) v rozsahu práv 

a povinností člena  výše uvedeného družstva na výroční členské schůzi tohoto družstva, 

která je svolána na den 18.3.2016 v 1700 hod. do sálu Kulturního domu ve Stěbořicích.  

 

V ..................................... dne .............................. 

 

 

 

         ............................................. 

         vlastnoruční podpis 

Plnou moc přijímám: 

 

V ..................................... dne .............................. 

 

 

 

......................................................... 

vlastnoruční podpis 
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