Uznesenie č. 1 / 2017
Z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Urbarníci, konaného dňa 28. 5. 2017
v kultúrnom dome v Uníne.
Začiatok valného zhromaždenia bol posunutý o 30 minút, nakoľko v pôvodnom termíne
nebolo prítomných dostatok členov s platným hlasom.
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbarníci berie na vedomie :
1, Spravu predsedu mandátovej komisie, že valného zhromaždenia sa zúčastnili členovia
pozemkového spoločenstva s 322 platnými hlasmi, čo predstavuje 31,65% z celkového počtu
platných hlasov.
Schvaluje:
1, Správu predsedu spoločenstva tak, ako bola predložená
2, Správu pokladníka spoločenstva tak , ako bola predložená, včetne výsledku hospodárenia
3, Správu predsedu dozornej rady tak, ako bola predložená
4, Plán činnosti na rok 2017
5, Návrh na rozdelenie zisku za predchádzajúce obdobie
6, Návrh pravidiel pri výplate dividendy, a to za každých ukončených 10 m majetkového
podielu vyplatiť dividendu vo výške 10 centov. Dividenda bude vyplatená spôsobom, o
ktorom budú podielníci informovaní miestnym rozhlasom a oznamom vo vývesnej skrinke
obecného úradu včetne miesta a termínu výplaty.
7, Odmenu pre pokladníka spoločenstva v sume 100 Eur a predsedu spoločenstva v sume 500 E.
Ukladá výboru pozemkového spoločenstva:
1, Odpredať vyťaženú drevnú hmotu záujemcovi s najvýhodnejšou cenou
Zodpovedný : Predseda a výbor pozemkového spoločenstva Termín: Do konca r.2017
2, Vykonať vymeranie a vylosovanie úsekov na spracovanie palivového dreva po ťažbe
pre členov .
Zodpovedný :Predseda a výbor Termín : Do 10.6.2017
3, Ukázať jednotlivé úseky podľa vylosovaných čísiel členom
Zodpovedný : Predseda a výbor

Termín :Do 10.6.2017

4, Po spracovaní palivového dreva členmi : Vykonať kontrolu zameranú na dodržanie
stanovených podmienok, vykonať ocenenie, kontrolu úhrady za palivové drevo a vystaviť
povolenie na vývoz.
Zodpovedný : Predseda a výbor.

Termín : Do 1.8.2017

5, Pokladníkovi a výboru spoločenstva pripraviť výplatu dividendy.
Zodpovedný : Pokladník a výbor

Termín : Do konca júla

6, Výtvoriť na webovej stránke obecného úradu odkaz na pozemkové spoločenstvo Urbarníci,
kde by boli uverejňované aktuálne informácie o činnosti spoločenstva.
Zodpovedný : Výbor

Termín : Do konca roku

Uznesenie bolo schválené 322 hlasmi členov spoločenstva.
V Uníne 28.5.2017.

