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sídlo: č.p. 35,756 41 Lešná

dovoluje si Vás pozvat
na

ČXÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
25.'června 2021 v 1. natře administrativní budovy ZOD Lešná

členské schůze se lze seznámit
zrmědčlsté Ňchodní drult§o tgřná

která se koná v
torách

Zahájení schůze ve 13:30 hodin.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit osobně, zmocněte jiného člena našeho družstva,
případně nečlena, k Vašemu zastupováni, a to na základé přiložené písemné plné moci.
Plná moc udělená nečlenovi družstva musí být úředně ověřena.

Program: l) Zahájení
2) Volba návrhové a mandátové komise
3) Výroční zprávapředstavenstva družstva o hospodaření v roce2020
4) Projednání a schváleni řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně způsobu

řešení qýsledku hospodaření azprávy auditora
5) Zprávao stavu závazkttvůči osobám, které ukončily členství v družstw
6) Pověření kontrolní komise k určení auditorské společnosti nebo statutárního

auditora vykonávajícího auditorskou ěinnost vlastním jménem a na vlastní
účet

7) Zprávakontrolní komise
8) Návrh hospodařeni v roce 202l
9) Diskuse
10) Usnesení
l1) Závér

S podklady k jednotliqým záležitostem programu
na sekretariátu družstva.

Ing. Radim Bajar
předseda představenstva

ZOD Lešná v.r.

V souvislosti s pandemickou situací je třeba pro účast na členské schůzi
podmínky stanovené v mimořádných opatřeních vlády v platném znění.
platné k datu odeslání pozvánky najdete na druhé straně pozvánky- otočte.

dodržovat
Podmínky

pátek

Prezence a podání oběda proběhne v 1. patře administrativní budory ZOD Lešná
(v prostorách bývalé restaurace).
Prezence se uskuteční v době od 12:00 hodin do 12:30 hodino oběd se bude podávat
v době od 12:30 hodin do 13:00 hodin.
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A) Podmínky dle bodu I/16:
- PCR test ne starší než 7 dní
- POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník,

nejde o samotest)
- Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180

dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu)
- Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-l9 doloží certifikátem,
i) že od aplikace první 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 dvoudávkového schématu podle

SPC uplynulo nejméqě 22 dni, ale ne vice než 9 měsíců, pokud byla aplikovana druhá
dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne vícenež 9 měsíců, nebo

- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS -CoY-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním ýsledkem

- čestné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavatele, o absolvování testu na COVID 19

před méně než72 h s negativním qfsledkem.

Tzn. přineste s sebou doklad týkající se Vás, tj, výsledek testu PCR, nebo antigenního
testu, kteqí byl proveden zdravotníkem, nebo certiíikát o očkování (případně kartiěku
vydanou Vám očkovacím místem po absolvování 1. očkovací dávky), nebo Doklad
o laboratomím potvrzení prodělání nemoci COVID 19 - vše dle textu výše.

V mimořddném případě lze absolvovat preventivní antigenní test před prezencí (zajistíme

na místě).

Stačí vždy jen jedna z výše uvedených možností.

B) Je třeba dodržet povinnost mítzakrytá ústa i nos respirátorem (např. FFP2, KN 95).


