Zentědělské družstuo §tnlr

{:'§'

Loukouec

Loukovec 16, 294 11 L<rukov, Cn

tČo ; tlotosss; otČ: CZ00105597 Účet : KB Mladá Bnleslav 1210181/0100
Zápis do OR u Městskéhri soudu v Praze dne 16, ledna 1954, oddíl Dr. XCll, vložka 1692
telefon 326 789 4t]0 nebo 326 789 406
;:||,l.,l1,

l.),

,,

,,

Vážení členovéZemědělského družstva Sever Loukovec,

jménem představenstva družstva Vás srdečně zdravím a přeji Vám zejména pevné zdraví v letošnímroce a této
zvláštní, nelehké době. Nachýlil se čas a blížíse termín konání členskéschůze. Situace je o to sloŽitějŠÍ,Že ČlenŮm
statutárních orgánů družstva končík 31,.O3.2O2L jejich mandáty a do té doby musí proběhnout volby do
představenstva a kontrolní komise družstva, V loňském roce byly zákonem prodlouženy mandáty členŮ statutárních
orgánů, které vypršely v době mimořádného stavu. Letos taková varianta prozatím možná není a je třeba volby
uskutečnit. Situace je poměrně nepřehledná, do úvahy připadá i fyzické svolání členskéschŮze za zvýŠených
hygienických opatření, ale není to příliš bezpečnéa navíc nevíme, jaký by byl zájem členůo účastna takové schŮzi.
Z těchto důvodůrozhodlo představenstvo družstva na svém zasedání dne 28. ledna 202]., že členskou schŮzi uspořádá
opět korespondenčníformou,i když je volební. Není to věc zcela běžná, je to reakce na současnou nákazovou situaci
a mimořádný stav. Pokusíme se tuto schůzi zorganizovat, jak nejlépe to půjde a tak, aby vŠebylo maximálně
transparentní a pro členy družstva srozumitelné. V případě jakých-koliv nejasností nás neváhejte kontaktovat.
K dispozici je Vám rovněž kontrolní komise družstva v čele s lng, Petrem Hanzlem.

PozVÁNKA
na korespondenční členskou schůzi Zemědělského družstva Sever Loukovec, která se uskutečníkorespondenČní
formou dle následujícího rozpisu:

A.
B.

c.

D.

29. ledna 2021_ rozešle družstvo pozvánky, návrh programu, jednacía volební řád, návrh kandidátních listin,
návrh komisí a návrh na auditora pro následujícíobdobí,poštou členůmna adresy uvedené v seznamu ČlenŮ,
01_.-22. února 2o2I poběžílhůta pro zaslání návrhů, připomínek a návrhů kandidátŮ zpět družstvu, kdy v potaz

budou brány jenom návrhy, připomínky a kandidatury doručenépísemně poštou nebo osobně na adresu
družstva do 22. února 2o2'J, do 15:00 hodin včetně, Pokud nebudete mít žádnépřipomínky k programu,
kvolebnímu a jednacímu řádu a nebo pokud nechcete oznámit svojí kandidaturu do statutárních orgánŮ
družstva, nenítřeba na tyto materiály nijak reagovat.
26. února 2021 družstvo rozešle volební lístky, hlasovací lístky, výtah z účetnízávěrky za rok 2O2O, návrh
usnesení, návrh plánu hospodaření družstva na rok 2O2I, návrh smluv o výkonu funkce členŮ statutárních
orgánů, zprávu představenstva o hospodaření družstva v roce 2O2O a zprávu kontrolní komise, vše poŠtou,
členůmdružstva na adresy uvedené v seznamu členů,včetně odpovědní obálky pro návrat hlasovacích lístkŮ
(ofrankovaná obálka, poštovnéhradí družstvo).
01.-19. března 2021, pobéžílhůta pro zaslání vyplněných hlasovacích a volebních lístkŮ zpět na adresu
družstva, kdy za platné hlasování budou považovány řádně vyplněné hlasovací lístky a kandidátní listiny
doručenéna adresu družstva do 19. března 2021,do 15:00 hodin včetně vofrankované obálce (poŠtovnépro

F.

členy zdarma, hradí družstvo)
22. března 2O21 proběhne zasedání zvolených komisí, vyhodnocení účastina korespondenční členskéschŮzi,
vyhodnocení hlasovánía voleb a uzavření administrativy členskéschŮze
23. března 2021 proběhne zasedánínově zvoleného představenstva družstva a kontrolníkomise, volba nového

G.

předsedy a místopředsedy obou statutárních orgánů družstva
23.-24. března 2021 proběhne tisk výstupů z členskéschůze, rozeslání usneseníčlenŮm na adresy uvedené

E.

v seznamu členů

Vzhledem ke skutečnosti, že toto je již druhá členská schůze, která se bude konat bez fyzické ÚČasti ČlenŮ a tedy i bez
občerstvenía posezení, rozhodlo představenstvo družstva, že zašle spolu s usnesením z členskéschŮze každému
členovi, kteryí vrátí řádně vyplněné hlasovací lístky, tedy se aktivně zúčastníčlenskéschŮze, drobné poděkování ve
formě poukazu na nákup občerstvenív hodnotě 250,- Kč.
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KomPletníúČetnízávěrkaza rok 2020 bude od 10. února2o2t zpřístupněna k nahlédnutívsídle družstva na adrese
Loukovec 16.
KaŽdý Plnoletý Člen druŽstva má právo být volen do statutárních orgánů družstva. pokud by někdo z členůtento zájem
měl, je třeba PÍsemně jej oznámit druŽstvu, dle odst, B pozvánky. Zde je třeba, aby případný kandidát splňoval
PodmínkY dané Zákonem9O/20I2 Sb., zejména byl bezúhonný, nebylve střetu zájmu a za družstvo jednal pečlivě a
s PatřiČnými znalostmi, Je třeba si uvědomit, že na členy statutárních orgánů je dnes kladena značná odpovědnost za
jejich rozhodnutí a pokud nejednají s péČířádného hospodáře, jsou tito členovépovinni vzniklou újmu korporaci

nahradit.

PRoGRAM
Tato korespondenčníčlenská schůze se bude řídit následujícím programem:
Schválení jednacího a volebního řádu
Volba Pracovních orgánů členskéschůze (zapisovatele, mandátové, návrhové a volebníkomise)
Schválení pro8ramu členskéschůze
Seznámení se se sPrávou představenstva druŽstva o hospodaření družstva za rok 2o2o a se zprávou kontrolní komise
schválení řádné účetnízávěrky za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku
Schválení Plánu hospodaření druŽstva na rok 202]. včetně částky určenék výplatě členůmstatutárních orgánů
schválenísmluv o výkonu funkce členůstatutárních orgánů družstva
Schváleníauditora družstva na roky 2021, až2024
Volby do statutárních orgánů družstva
schválení usnesení z členskéschůze
Uzavření ČlenskéschŮze, vyhodnocenívoleb, obeslání členůusnesením a výsledkem členskéschůze, vše bude
probíhat dle časovéhoharmonogramu uvedeného na pozvánce

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁO

1.

2.

Jednání ČlenskéschŮze řídíČlen pověřený představenstvem družstva, v tomto případě místopředseda Josef
Černý, jednání proběhne korespondenční formou na základě rozhodnutí představenstva družstva ze dne 28.
ledna 2021a zákona I9t/202OSb.
KaŽdý Člen obdrŽÍ na adresu uvedenou v seznamu členůmateriály dle rozpisu na pozvánce dle bodu B.

PříPadnépřipomínky

k

organizaci nebo obsahu členskéschůze nebo případnou svoji kandidaturu do

statutárních orgánŮ druŽstva mŮŽe Č|en doruČit písemně na adresu družstva nejpozději do22.února2021,do

3,

4.
5.
6.
7,

15:00 hodin včetně.

KaŽdý Člen obdrŽÍ na adresu uvedenou v seznamu členůmateriály dle rozpisu na pozvánce dle bodu C. Tyto

budou obsahovat i dva hlasovací lístky. Jeden určený pro hlasování o běžných záležitostech členskéschůze
(závěrka, Plán, rozdělenízisku) a druhý určený pro hlasováníve volbách do představenstva a kontrolní komise
d ružstva.
Představenstvo navrhuje volbu veřejnou, vyplněním podepsaných hlasovacích lístků.
Za PříPravu voleb ČlenŮ statutárních orgánŮ družstva zodpovídá představenstvo družstva. Volby řídívolební
komise. Volba proběhne zakřížkováním jednotlivých kandidátů nebo celé kandidátní listiny.
SPoleČný hlasovací lístek pro volbu ČlenŮ představenstva družstva a kontrolní komise je platný při zakřížkování
nejvýŠe takového poČtu kandidátŮ, ktený je uveden ve stanovách družstva (11 členůpředstavenstva + 3
náhradníci a 5 členůkontrolní komise + 2 náhradníci).

Členvrátířádněvyplněnéhlasovacílístkyvodpovědníobálcezpětnaadresudružstvanejpozdějido19.března
2021 do 15:00 hodin vČetně. Hlasovací lístky je oprávněn vyplnit a podepsat pouze člen uvedený v seznamu
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členů!Zalepené odpovědní obálky doručenéna adresu družstva budou ihned po převzetí označeny datem
doručení.
Neplatné hlasovací lístky jsou ty, které budou doručeny na adresu družstva po stanoveném termínu, ty, ve
ktených bude zakřížkováno více kandidátů nežje uvedeno ve stanovách družstva, nepodepsané hlasovací lístky
a ty hlasovací lístky, který nevyplní sám č|en uvedený v seznamu členů.
22.března 202]. zasednou schválené komise a ujmou se svých povinností. Spočítajídoručené
obálky, otevřou
je a vyhodnotí platnost doručených hlasovacích lístkůa spočítajíhlasy. Vyhodnotí hlasování členskéschůze
v jednotlivých bodech a volební komise vyhodnotívolby do statutárních orgánů družstva. Protokol o výsledku
voleb podepsaný členy volební komise bude nedílnou součástíusneseníz členskéschůze,

Váženíčlenovédružstva, pokud nemáte žádnépřipomínky k programu, kvolebnímu a jednacímu řádu a nebo pokud
nechcete oznámit svojíkandidaturu do statutárních orgánŮ družstva, nenítřeba na tento prvnímateriál nijak reagovat.
Hlasovacílístky a dalšípřílohyobdržítev následujícím dopise, dle bodu C pozvánky.

Vobálce naleznete ještě složenku určenou pro platbu záhumenek" Platbu prosím proved'te nejpozději do 26. února
2021, Preferujeme platbu převodem nebo složenkou, pokladna družstva má vzhledem k současnénákazové situaci
ontezený provoz" Pokud požadujete změny ve výměře brambor nebo krmné řepy, nahlaste své požadavky obratem na
e-mail n]ilqlpva(@zel!qukovec,cz nebo na telefonní číslo734 589 943, Brambory budou letos na polích u svlJAN, NAD
cl|-]ELNounrunorouHÉ" Sázet budeme opět vlastnísadbu členů,organizace svozu a termíny budou včas upřesněny na
webových stránkách d ružstva,

DalšípřílohoujepoukazproTyzVás,kteřípronajímátedružstvupozemkyachtělibystesipachtovné vybratjižnajaře
formou naturální, tedy vpodobě vykrmeného krocana, Pokud o toto plnění nebudete mít zájem, nemusíte nijak
reagovat a pachtovné Vám bude zasláno na podzim obvyklým způsobem"

Materiály týkajícíse členskéschůze budou postupně umisťovány i na webové stránky družstva !y!u!u.zj]_aú9yel.cz.
Pro případné dotazy a informace jsme Vám k dispozici na obvyklých kontaktech. Jménem představenstva družstva Vám
děkuji za spolupráci.
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V Loukovci dne 29. ledna 2021

Mistského soudu v Prrze
vložke l692. ló.01.195.4

lng. Josef Lojda, předseda představenstva

