
     Pozvánka na členskou schůzi Agro družstva Sebranice 
 
Představenstvo  Agro družstva  Sebranice Vás  tímto s rde čně  zve 

na členskou sch ůzi. Sch ůze se koná v pátek dne 16.11.2018 
v jídeln ě družstva v Sebranicích  .  

Začátek sch ůze je  v 16.00 hodin. 
 

Program:    - Prezence od 15.30 
           - Zahájení od 16.00, volba orgán ů členské sch ůze 
           - Možné dopln ění kandidátek do orgán ů družstva 
             ( p říloha - kandidáti k datu rozeslání pozvánky )  

-  Projednání a hlasování o částe čné zm ěně stanov 
( p říloha - navržené zm ěny stanov ) 

-  Dle schválené zm ěny stanov : 
Volby nových orgán ů dle schválených stanov 
nebo 
dovolení člena p ředstavenstva, p ředsedy p ředstavenstva a člena 
kontrolní komise 

              (vlastní volby – viz volební řád, p říloha pozvánky )                
           - Výsledky voleb 
           - Zpráva o hospoda ření družstva k 30.09.2018 
           - Usnesení sch ůze   
                     
Z d ůvodu konání voleb vás chceme požádat o co nejv ětší ú čast, p řípadn ě o 
zmocnění jiné osoby.  
Po skon čení sch ůze bude podáno ob čerstvení. 
 
Svoz ú častník ů sch ůze: TRASA I.                     
                   15.10 Lezník autob. zast.   Kali št ě 
                   15.20 Poli čka autob. nádr.  individuáln ě dle telef. 
                   15.30 St řítež autob. zast.  domluvy na úst ředně  
                   15.40 závodní jídelna       druž stva 461 745 157     
Odvoz po skon čení sch ůze zajišt ěn. 
 
Pozvánka na sch ůzi (a její p řílohy) je zve řejn ěna na www.agrosebranice.cz   
 
Přílohy:   -  kandidáti k datu rozeslání pozvánky 

-  navržené zm ěny stanov 
-  volební řád 

 
*************************************************** *******************  
                           Plná  moc 
 
Já .........................,bytem: ............... .,rok nar:......... 
zplnomoc ňuji tímto pana(í),aby m ě zastupoval na sch ůzi v plném rozsahu a bez 
jakéhokoli omezení mým jménem.  
(Zmocnitel -kdo ud ěluje plnou moc )  
 
 
................................................... ..................,  
Zmocněnec -kdo plnou moc p řijímá a p ředloží ji p ři prezenci sch ůze, (jméno, 
adresa, datum naroz.)  Nutno vyplnit !!! 
 
Schůze Agro družstva Sebranice konaná dne 16.11.2018 v jídeln ě družstva v 
Sebranicích od 16.00 hodin. 
 
 
                                              ----- -------------  
                                                   podpis zmocnitele 
*************************************************** ****************** ** 


