
 

Jednota, spotřební družstvo ve Volyni 

se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, DIČ: CZ00031917 

družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Českých Budějovicích, 

  oddíl Dr, vložka 222                                                          č. tel. 383 410 013, č. faxu: 383 410 025 

 

 

       Všem členům  

       Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni 

 

       Ve Volyni dne 1.6.2020 

 

 

Věc:  Informace k členské schůzi družstva 

 

     Vážení členové družstva,  

 

     Dne 30. června 2020 se koná členská schůze družstva, přičemž pozvánku na tuto členskou 

schůzi Vám současně zasíláme. Prezence včetně občerstvení bude probíhat již od 8.00 hodin.  

Při prezenci předložte svůj občanský průkaz. Upozorňujeme členy, že členská schůze se 

v letošním roce opět koná v zasedací místnosti Finančního úřadu ve Strakonicích, na 

adrese Na Ohradě čp. 1067, 386 01  Strakonice I. 

 

     Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a pro platnost usnesení členské schůze se 

mimo jiné vyžaduje její řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny členů družstva.  

Z tohoto důvodu očekáváme Vaší osobní účast na této členské schůzi. Pro případ, že se 

členské schůze nebudete moci osobně zúčastnit, můžete písemně zmocnit jiného člena 

družstva nebo jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Osoba, kterou zmocníte 

k Vašemu zastupování na členské schůzi, však s tímto  zmocněním musí souhlasit, přičemž 

podle platných stanov družstva nesmí být taková osoba na jednání členské schůze 

zmocněncem více než 15ti členů družstva. Za tímto účelem Vám proto současně zasíláme 

formulář plné moci. Podle platných Stanov družstva nemusí být podpis zmocnitele (tj. osoby, 

která plnou moc uděluje) úředně ověřen. Osoba, která Vás bude na členské schůzi zastupovat, 

předloží při prezenci svůj občanský průkaz a plnou moc k zastupování na členské schůzi.  

Pokud se této členské schůze družstva zúčastníte, a to jak osobně, tak prostřednictvím 

zvoleného zástupce na základě plné moci, bude Vám poskytnuta poukázka na nákup zboží 

v prodejnách družstva v hodnotě 100,- Kč.   

 

     S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a 

prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 

koronavirem SARS-CoV-2, které upravuje podmínky, za kterých je možné pořádat hromadné 

akce, si Vás v zájmu zajištění veškerých hygienických opatření a ochrany Vašeho zdraví 

současně dovolujeme požádat, abyste nám pokud možno obratem sdělili, zda se členské 

schůze zúčastníte nebo zda zmocníte jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby Vás na 

členské schůzi zastupovala nebo zda se členské schůze nemůžete zúčastnit a na členské schůzi 

se nenecháte zastoupit. V případě, že se členské schůze zúčastníte, je podle aktuálního 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2020 nutné, abyste respektovali 

povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako respirátor, rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiného prostředku, který brání šíření kapének.   



Prosíme proto laskavě o sdělení Vašeho rozhodnutí na č. tel.  383 410 027 nebo č. tel. 

383 410 011 nebo na e-mailovou adresu: kozakova @jednotavolyne.cz.  

 

 

 

 

 

   Za představenstvo družstva:  

   Roman Slamka, předseda představenstva, v.r. 

   Bc. Jarmila Novotná, DiS., místopředsedkyně představenstva, v.r. 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1) Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 30.6.2020 

2) Plná moc – formulář 

3) Jednací řád 

  

 


