
Zemědělské obchodní clružstvo Kolinec, sídlo: Kolinec č.p. 295, PSČ 34l 42, okres
Klatovy, tČ oot 16734

zapsané v obchoclltím rejstříku verlenéln Krajským soudem v Plzni
spisová značka Dr XXIV 805

přeclstavenstvo zeInědělského obchodniho drrržstva kolinec
svolává

ť]lelr s k<l u sc h rizi Ze nrčděls kóho obchotln íhrl d l,užstva Koli Il ec,
která se koná dne )0.6 2021

v sále restaurace,,Na radltici", to je na adrese Kolinec čp 2,34l 42 Kolinec od 18,00 htldin

Prezence členťr, popřipadě jejich zástupcri, bucle probíhat od 17,30 - 18,00 lrodin v místě
konání členské schůze.

P_rp gr*$ čl9$ ské q_c_h ů_pei

1. Zahájeni a kotrtrola usnášeníschopnosti členské schůze
2. Jmenování zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, volebni kornise a osob pověřených

sčitánírn hlasri na členské schůzi
3. Schválení jedrracího a volebního řádu
4. Výrcrčni zprava př,edstavenstva o činnosti ocl rninulé členské sclrŮze
5. Seznárneni s řádnou účetní závěrkou za rok 2020 návrh na rozdělení hospodářského
výsledku
6, Zpráva kontrolní komise s vyjádř,enírn k př,ezkounrání ř,ádné účetní závěrky včetně

vyjádření k návrhu představenstva na vypořácláni hospodářského výsledku za rok 2020
7. Schválení řáclné účetni závěr,ky zarok2020, rozhodnutí o rozděleni výsledku hospodařeni

zarok2020
8. Schválení auditora pro rok 202l
9. Volba členů představenstva a kontrolní kontise
10. Schválení stnluv o výkonu íbnkce rlových členťr představenstva a kontrolní komise
1 1. Diskuse
12. Usneseni a závěr

Členové se mohou seznánrit s podklady k jednotlivým záležitostern programu členské schťrze

v sidle dnržstva v pracovních dneclr vždy od l0,00 hod. do l3,00
schůze budou k clispozici u prezence.

V Kolinci dne 14.6.2a2l

Ing. Jaroslav Trnk

Pozvánka je uveřejněna na intenretových stránkách družstva.
Kolinec @

341 42 Kollnec 295, okt. Klatovy

,Čo: 00116734, DlÓ: CZ00118734

V přípaclě, že se někteý člen rrechá na .jednáni členské schŮze zastorrpit, představenstvo

upozorriuje, že podpis zrtrocnitele na plné nroci nrusi být riředně ověř"ert.

Upozorňujelne všechrry členy, že na člelrské schůzije třeba doclržovat aktuální pravidlao

claná nrimilř.ácllrýrn i o patř,enirn i Min isterstva zcl t,avotlr ictví ČR.
K rlatu vvdáIrí tóto tlozvállky.isou Irris|eduiící.

předseda předŠtavenstva
,. .lmq}úetsi|* ú§ůiií}§nl 6řuŽ§tvo



]]
účast na členské schůzi brrde unrožněna porrze členům nebo zmocněnÝm osobám. které
se nrokáží:
- PCR testem ne staršim než 7 dni
- POC test ne starší než72 hodin (druh antigenních testŮ, které provádi zdravotník" nejde

o samotest)
_ Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 přecl méně neŽ 180 dny
(od prvního pozitivrrího POC nebo PCR testu
- Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVLD- l9 doloží certifikátem, že
i) od aplikace prvni dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle

SPC uplynulo nejméně 22 dni, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkovóho schématu podle

SPC uplynulo nejméně 22 dni, ale ne vice než 9 měsiců, pokud byla aplikována druhá dávka,

nebo
ii i) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dni, ale ne více než 9 měsíců, nebo",
- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přitornnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestováni nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použiti laickou osobou, s negativním výsledkenr
- čestné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavntele. o absolvování testu na covlD 19

2) Všechny přítomné osoby budou během konání členské schŮze používat respirátor

3) účastníci schůze budou dodržovat rozestupy 1,5 m (s výjimkou členŮ u jednoho stolu)

. u jednoho stolu sedi nejvýše 4 osoby

. jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi

skupinami nejvýše 4 osob, s výjirrrkou osob ze společné domácnosti, je rozestup

alespoň 1,5 metru,


