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ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO XVII. ČLENSKOU SCHŮZI 
Jednoty, spotřebního družstva ve Vimperku 

 
Schůze se bude konat v úterý, dne 24. 05. 2022, v HOTELU ZLATÁ HVĚZDA VE 
VIMPERKU na adrese ulice 1. máje 113 od 13.00 hodin, prezence 11.30 – 12.30 
 

Ve Vimperku dne 20. dubna 2022 
 
 Vážená paní, vážený pane, 

 
z pověření představenstva Jednoty, spotřebního družstva ve Vimperku Vám zasíláme pozvánku 
na jednání členské schůze, plnou moc, jednací řád a tyto organizační pokyny. Členská schůze 
se bude řídit programem, jehož návrh je uveden na pozvánce. 

 
Současně vás žádáme, pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete schůze zúčastnit, abyste 
využili přiloženou plnou moc a pověřili jiného člena vaším zastupováním. Jeden člen může 
zastupovat maximálně 20 členů.  
 
UPOZORNĚNÍ 
V souladu s článkem 19 odstavec 1) platných stanov, které byly schváleny na členské schůzi 
v roce 2021, MŮŽE ČLEN POVĚŘIT PLNOU MOCÍ JEN JINÉHO ČLENA!!!! 
 
Členská schůze je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. 
V případě, že se členská schůze nesejde v požadovaném počtu, musí se konat náhradní členská 
schůze a vznikají další náklady.  
 

 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. 
 
Žádáme Vás, abyste při prezenci předložili k ověření Vaší totožnosti svůj občanský průkaz, a 
předložili plné moci od jiných členů. 
 
Všichni členové, kteří se zúčastní členské schůze nebo pověří jiného člena plnou mocí nebo se 
včas a řádně omluví, obdrží poukázku na nákup zboží.  
 
V případě, že se nemůžete schůze zúčastnit osobně ani nepověříte jiného člena plnou mocí, 
omluvte se prosím předem na telefonu 388412080, mobil 602486224 nebo písemně na mail 
sekretariat@jednotavimperk.cz 

 
 
Marie Kunešová v. r.         Josef Vyskočil v. r. 

mailto:sekretariat@jednotavimperk.cz
http://www.jednotavimperk.cz/
mailto:sekretariat@jednotavimperk.cz

