Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
se sídlem Vilová 333/2, 460 10 Liberec
V Liberci dne 1.6. 2020
Vážený pan/paní
………………
člen/členka družstva

Doporučeně

Pozvánka
na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek dne 18. června 2020 od 9.30 hod.
(sál restaurace “U Košků“- Vrchlického 50/15, Liberec XIII, Nové Pavlovice)
(Prezence 9.00 – 9.30)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení a schválení programu členské schůze
Schválení jednacího řádu
Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Výroční zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2019 vč. koncepce rozvoje družstva pro rok 2020
Zpráva předsedy představenstva družstva o výsledcích roku 2019, o dokončení obnovy družstva po požáru, o
činnosti družstva v době nouzového stavu a o koncepci rozvoje družstva pro další období
Zpráva představenstva o činnosti za rok 2019 včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření a určení
auditora pro další období
Zpráva kontrolní komise včetně schválení roční závěrky
Zpráva komise péče o členy a zaměstnance včetně rozpočtu pro rok 2021 a změny zásad
Diskuze
Zpráva mandátové komise
Schválení usnesení
Závěr

Při nahlížení do materiálů i při členské schůzi bude družstvo plně respektovat opatření proti koronaviru Covid-19
vyhlášená státními orgány a také vyhlášená v družstvu. Prosíme Vás o respektování těchto pravidel.
Materiály k jednání jsou k nahlédnutí ve dnech 15. – 17.6. 2020 v zasedací místnosti družstva ve Vilové ulici 333/2,
460 10 Liberec, po předchozí domluvě s asistentkou ředitele (tel. 485 341 923) a při dodržení pravidel souvisejících
s epidemií koronaviru. Prosíme členy, aby si jak k nahlížení do materiálů, tak na členskou schůzi přinesli vlastní roušku.
Občerstvení bude zajištěno dle aktuálních možností.
Pozvánka je od 1.6.2020 uveřejněna na internetových stránkách družstva www.severochema.cz (informační deska).
Tím se dle zákona považuje pozvánka za doručenou.

Za družstvo:

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., předseda PD, v.r.

Roman Oberer, místopředseda PD, v.r.

