
Představenstvo Zemědělského družstva Dolany 
se sídlem v Dolanech 57, 552 03 Dolany 

svolává 
                                                                                                                                                               

ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI 
 
která se koná v sobotu 27. dubna 2019 v 9.00 hod v Kulturním domě Zemědělského družstva 
v Dolanech. 
 
Pořad jednání : 
1.  Zahájení, schválení jednacího řádu 
2.  Volba ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise 
3.  Roční zpráva o hospodaření družstva 
4.  Účetní závěrka, rozdělení a užití zisku 
5.  Zpráva kontrolní komise družstva 
6.  Diskuse 
7.  Schválení usnesení členské schůze 
8.  Závěr 
 
Prezence účastníků bude zahájena v 8.00 hodin. 
 

Dokumenty předkládané k projednání na členské schůzi (účetní závěrka, návrh na rozdělení a užití 
zisku) jsou členům družstva k nahlédnutí v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod na správě 
družstva v Dolanech.  
Vzhledem k tomu, že dle platného zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích) není možné svolat zároveň na tentýž den náhradní členskou schůzi pro 
případ, že se řádná členská schůze nesejde v nadpolovičním počtu členů, žádáme Vás tímto o 
osobní účast nebo o zmocnění jiné osoby Vaším zastupováním. Pro zmocnění k zastupování 
použijte formulář plné moci, který je součástí této pozvánky. 
Svoz a rozvoz účastníků v okruhu družstva bude zajištěn autobusy dle jízdního řádu na druhé straně 
této pozvánky. 
 

                                                                                                                 Ing. Karel Vlček 
                                                                                                          předseda představenstva  
                                                                                                    Zemědělského družstva Dolany 
 
 

 

P L N Á    M O C 
 
Já  ........................................................................................, r.č  .............................................................. 
 
bytem  ....................................................................................................................................................... 

Z M O C Ň U J I 
 
pana - paní  .........................................................................., r.č. ....................................................…..... 
 
bytem  ....................................................................................................................................................... 
 

aby mne zastupoval/a/ na členské schůzi Zemědělského družstva Dolany, která se koná dne 27.4.2019 
v Dolanech.   
 
 

Datum :                                                                                                podpis zastupovaného člena 
 



Jízdní řád pro svoz 
 

Autobus č.1 :                           
 

Světlá 7:45   
Nový Dvůr 7:50   
Újezdec 7:53   
Lhota pod Hořičkami 7:55   
Větrník 7:58   
Vestec 8:00   
Heřmanský Dvůr 8:02   
Malá Skalice 8:06   
Zájezd 8:08   
Velký Třebešov 8:12   
Říkov 8:17   
Sebuč 8:24   
Krábčice 8:27   
Dolany 8:32   
 

2. jízda 
Jaroměř aut. nádraží 
Čáslavky 

 
 

8:42 
8:46 

  

Dolany             8:50 
 
Autobus č.2 : 
 

Žernov 
Slatina u Ruferů 

 

7:45 
7:48 

Slatina u školky 7:51 
Slatina u Mikšů 7:54 
Litoboř 7:58 
Hořičky 8:02 
Křižanov 8:06 
Mezilečí 8:10 
Proruby 8:15 
Brzice 8:19 
Chvalkovice bytovka 
Velká Bukovina 

8:22 
8:25 

Chvalkovice 8:29 
Miskolezy 8:32 
Svinišťany 8:36 
Dolany 8:40 
 
Rozvoz po ukončení schůze po stejných trasách. 
 

Informace pro členy 
 

V den konání členské schůze je otevřena naše prodejna ovoce v Dolanech v běžné 
sobotní prodejní době od 8 do 11 hodin. Případný nákup jablek je tedy možno provést 
před členskou schůzí.   
 


