Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku, sídlo 1. máje 200, Vimperk II, 385 01 Vimperk, doručovací
číslo PSČ 385 12, IČ 00031909, DIČ CZ00031909, zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod
spisovou značkou Dr. 212.

Ve Vimperku dne 3. května 2017
Vážená paní, vážený pane,
z pověření představenstva Jednoty, spotřebního družstva ve Vimperku Vám zasíláme
pozvánku, plnou moc a jednací řád jako podklady pro jednání členské schůze a tyto organizační
pokyny. Členská schůze se bude řídit programem, jehož návrh je uveden na pozvánce.
Prezence členů bude probíhat u vstupu do sálu v době od 11.30 - do 12.30 hodin.
Žádáme Vás o včasný příchod k provedení prezence, aby byl dán prostor pro sečtení
přítomných a schůze mohla být zahájena dle pozvánky ve 13 hodin.
Podle článku 4 stanov bodu 2c/ má člen povinnost účastnit se členské schůze. Člen se může
zúčastnit členské schůze osobně nebo v zastoupení. Možnost pověřit jinou osobu zastupováním
na členské schůzi plnou mocí zůstává stejná jako v předchozích letech. V roce 2014 byly
schváleny nové stanovy, kde byl stanoven počet plných mocí na jednu pověřenou osobu, a to
maximálně 20 členů. Mějte na zřeteli tuto skutečnost, aby nemuselo docházet k vylučování
členů z důvodu opakované neúčasti na členské schůzi (článek 8, bod h/ stanov družstva).
Člen má právo podle článku 4 bodu 1c/podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.
Členům, případně zmocněné osobě bude při prezenci předána poukázka na slevu z nákupu
zboží v hodnotě 300 Kč. Nezúčastněným členům bez jakékoliv omluvy nebude v roce 2017
poskytnuta žádná poukázka.

Jiří Vaněček
místopředseda družstva

Josef Sarauer
předseda družstva
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