Zemědělské družstvo v Pňovicích
Pňovice 67, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČO 46351906
POZVÁNKA
na členskou schůzi Zemědělského družstva v Pňovicích, která se koná v pátek 18. června 2021
v 19,00 hodin na myslivecké chatě v Bezděkově pod Třemšínem
Program: 1. Zahájení, volba návrhové komise, mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
2. Zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2020
3. Zpráva kontrolní komise za rok 2020
4. Řádná účetní závěrka za rok 2020
5. Rozdělení zisku za rok 2020
6. Plán na rok 2021
7. Diskuse
8. Závěr
V současnosti platí mimořádné opatření ministerstva vnitra, které upravuje podmínky konání
členských schůzí takto:
v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s
výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, a
provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do
vnitřních prostor,
bod I/18. - podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích,
je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem,
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem (jedná se antigenní testy prováděné ve zdravotnickém zařízení či na oficiálních
odběrových místech),
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
Podmínky účasti se budou řídit podmínkami platnými v den konání členské schůze.
Žádáme Vás tímto, abyste při své účasti splnili aktuálně platné podmínky nebo případně zmocnili
jinou osobu, která tyto podmínky splňuje, aby byla schůze usnášeníschopná a nemusela se svolávat
náhradní členská schůze.
Podklady k jednotlivým bodům programu jsou k nahlédnutí v sídle družstva v pracovní dny 7-15 hod.
Svoz účastníků bude zajištěn ze Vševil, Pňovic a Skuhrova v 18,30 hodin.
Vzhledem k mimořádným opatřením a epidemiologické situaci nebude podáváno občerstvení.
Pokud se nebudete moci schůze zúčastnit, prosíme o zmocnění jiné osoby, aby byla schůze
usnášeníschopná a nemusela se svolávat náhradní členská schůze.

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný zmocnitel (člen)…...…………………………………………. nar………………………..
Trvale bytem …………………………………………………………...............................................................
Zmocňuji ………………………………………………………………………… nar………………………..
Trvale bytem …………………………………………………………………………………………………...
-

k zastupování
na jednání členské schůze Zemědělského družstva v Pňovicích, konané dne 18.6.2021 v Bezděkově
pod Třemšínem
zmocněnec je oprávněn k zastupování ve všech věcech projednávaných na této členské schůzi

V ……….……………………………….

dne ………………………………

………………………………………….
Zmocnitel

Přijímám plnou moc: ……………………………………….
zmocněnec

