
Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, 789 01 Zábřeh, IČO 47673656 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

zapsané v OR vedeném KS v Ostravě oddíl Dr, vložka 279. 

 

P o z v á n k a 
na mimořádnou členskou schůzi Agrodružstva Zábřeh, která se koná v pátek dne 

17. ledna 2014 ve 13.30 hodin v motelu „U kováře“, Postřelmovská ul. č. 40, 

789 01 Zábřeh. 

Prezence od 12.30 hodin. 

 

 

Pořad jednání mimořádné členské schůze  
 

1. Zahájení členské schůze, posouzení usnášeníschopnosti členské schůze, jmenování řídícího členské 

schůze. 

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů, mandátové, návrhové a volební komise. 

3. Schválení volebního řádu platného pro tuto členskou schůzi. 

4. Doplňující volba člena představenstva. 

5. Diskuse. 

6. Závěr. 

 

Vzhledem k uvedenému programu je účast všech členů nutná. Nebudete-li se moci mimořádné členské 

schůze zúčastnit osobně, pověřte plnou mocí jiného člena Agrodružstva nebo jinou osobu k zastupování 

podle návodu na dalším listu, aby se členská schůze nemusela opakovat, protože to přináší zbytečné 

náklady. Při prezenci předložte svůj průkaz totožnosti. 

 

Konání této mimořádné členské schůze je vyvoláno tím, že zemřel člen představenstva pan Ladislav 

Habiger a Krajský soud v Ostravě nás vyzval, abychom do jednoho měsíce od doručení výzvy počet 

členů představenstva uvedli do souladu se stanovami. Proto je nutno provést doplňující volbu člena 

představenstva. 

 

 

Podklady ke konání této mimořádné členské schůze jsou dostupné na informační desce družstva u vchodu 

do administrativní budovy a také na internetové adrese www.agdz.cz na kartě „Informace pro členy“.  

 

 

 

V Zábřehu dne 30. prosince 2013                             ing. Bohuslav Steidl 

         předseda představenstva, v. r. 

 

         Jitka Koutná 

          členka představenstva, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agdz.cz/


Plná moc 

 

Já, členka, člen (zmocnitel) – jméno a příjmení: ………………………………………………………….  

datum narození: ………….……............        bytem: ……………………………………………………..  

zmocňuji člena-nečlena, jméno a příjmení: ……………………………………………………………….      

datum narození: ……………......................... bytem: ...........................................……………………...... 

k zastupování na mimořádné členské schůzi dne 17.1.2014. Zmocněný je oprávněn ke všem úkonům 

podle navrženého programu, včetně případných změn a doplnění plynoucích z jednání. 

 

V …………………. dne ……………….  Podpis zmocnitele: …………………………… 

 

Plnou moc přijímám. Podpis zmocněnce: …………………………… 

 

------------------------------------------------------ zde odstřihněte -------------------------------------------------- 

Plnou moc vyplňte podle předtisku a předejte osobě, která se členské schůze zúčastní a která Vás na ní 

bude zastupovat. Nemáte-li nikoho, kdo by Vás na členské schůzi zastupoval, můžete zplnomocnit 

některého člena z dále uvedeného seznamu a plnou moc bez podpisu zmocněnce vložit do přiložené 

odpovědní obálky a odeslat do Agrodružstva Zábřeh. Poštovné platí Agrodružstvo, proto nevylepujte 

poštovní známku. V případě nejasnosti zavolejte na telefonní číslo Agrodružstva 583 411001. 

  

Jméno a příjmení:  Datum narození:  Bydliště: 

Jiří Daněk   18. 9. 1955   Severovýchod 34, Zábřeh 

Jana Dolečková  18. 8. 1953   Rovensko 212 

Jiří Drexler  6. 12. 1947   Rovensko 52 

ing. Hanuš Vlastimil 31. 7. 1936   Sušilova 20, Zábřeh  

Jitka Koutná  13. 1. 1967   Morávkova 8, Zábřeh  

Ladislav Jedelský  3. 11. 1951   Rovensko 88 

Josef Morávek  9. 3. 1938   Morávkova 18, Zábřeh 

Stanislava Ptáčková 27. 10. 1945   Rájec 118 

ing. Jan Pašta  7. 11. 1950   Za Školou 845, Bludov 

ing. Bohuslav Steidl 19. 3. 1956   Kosov 28 

Vít Wiedermann  12. 3. 1954   Hněvkov 57 

Petr Plutz                         24. 10. 1970   Postřelmovská 26, Zábřeh 

 

Volba člena představenstva 

Na základě článku 11 Stanov Agrodružstva Zábřeh má každý člen právo volit a být volen do orgánů 

družstva. Máte-li zájem kandidovat ve volbě na člena představenstva družstva, doručte do Agrodružstva 

Zábřeh vyplněnou Přihlášku.  Uzávěrka přihlášek je 15.1.2014 ve 14.00 hod. 

 

Přihláška 

Rozhodl(a) jsem se pro kandidaturu na člena představenstva Agrodružstva Zábřeh. 

 

Jméno a příjmení, titul         ……………………………………………… 

 

Datum narození:                  ……………………………………………… 

 

Adresa:                                ……………………………………………… 

 

 

Podpis:      …………………………………….                                      


