
 

                                                  P O Z V Á N K A 

 

          Představenstvo Výrobně–obchodního družstva Nová Cerekev 
 

                                            svolává 
 

                             VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 
 
                                     která se koná ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 16,00 hod. 

                                             v kulturním zařízení v Proseči Obořišti  

                                                          

Program: 1) Zahájení, volba mandátové, volební a návrhové komise. 

                2) Zpráva představenstva družstva o výsledku hospodaření v roce 2021 

                     a účetní závěrky za toto období, včetně rozdělení hospodářského výsledku. 

                3) Zpráva kontrolní komise. 

                4) Změna stanov družstva (článek VII. odst. 6) 

                5) Doplňující volba představenstva družstva 

                6) Usnesení  

                7) Závěr. 

 

Upozornění: V případě, že nebude přítomna nadpoloviční většina členů družstva, bude muset 

být svolána nová náhradní členská schůze v souladu s čl. X, odst. 11 stanov družstva. 

Představenstvo VOD Nová Cerekev Vás proto žádá o účast. V případě, že se z vážných 

důvodů nemůžete schůze zúčastnit, pověřte jiného člena družstva, který se schůze určitě 

zúčastní, přiloženou plnou mocí. Veškeré projednávané materiály jsou k dispozici 

k nahlédnutí v sídle družstva a také na internetových stránkách družstva 

(www.vodnovacerekev.cz). 

V Nové Cerekvi  dne 18.5.2022 

                                                                                                   Josef Zabloudil v.r. 

                                                                                                  předseda představenstva 

------------------------------------------------- zde oddělit ------------------------------------------------- 

 

                                                            P l n á       m o c 

 

Já, níže podepsaný(á):………………………………………………………………….. 

bytem: …………………………………   nar.: …………………………………………. 

jako člen Výrobně – obchodního družstva Nová Cerekev 

 

                                                                  z m o c ň u j i 

dle Stanov VOD Nová Cerekev čl. VIII, odst. 1 

 

člena …………………………………… nar.:………………………………………….. 

k mému zastupování na jednání VČS, která se koná dne 16.6.2022 

 

V  Nové Cerekvi dne 18.5.2022 

                                                                                       ………………………………….. 

                                                                                                   podpis zmocnitele 

Plnou moc přijímám…………………………                       

 



 

 

 

                                   P O Z V Á N K A  

 

 

      Představenstvo Výrobně – obchodního družstva Nová Cerekev zve 
všechny své zaměstnance na výroční členskou schůzi, která se koná 
dne 16. 6. 2022 od 16,00 hod. v obecním sále Proseč Obořiště. 
 

 

Já níže podepsaný se účastním* - neúčastním*  ………………………………. 

                              
 

*Nehodící se škrtnout 

 

 

                                                                                                        Josef Zabloudil v.r. 

                                                                                                   předseda představenstva 

 

 

 

 

 

   

 
 

                       P O Z V Á N K A  

 

 

      Představenstvo Výrobně – obchodního družstva Nová Cerekev zve 
všechny své zaměstnance na výroční členskou schůzi, která se koná 
dne 16. 6. 2022 od 16,00 hod. v obecním sále Proseč Obořiště. 
 

 

Já níže podepsaný se účastním* - neúčastním*  ………………………………. 

                              
 

*Nehodící se škrtnout 

 

 

                                                                                                        Josef Zabloudil v.r. 

                                                                                                   předseda představenstva 


