PŘÍLOHA POZVÁNKY NA ČLENSKOU SCHŮZI KONANOU DNE 11. 3. 2022
Změny některých bodů stanov navržené představenstvem ke schválení členské schůzi
Návrh na usnesení k bodu č. 2 programu členské schůze:
Stanovy společnosti Zemědělské družstvo Trstěnice se mění takto:
a) dosavadní znění bodu 3., článku I. stanov:
„3. Předmětem podnikání družstva je:
-

hospodaření na zemědělské půdě,
výroba, zpracování a odbyt vlastních i nakoupených zemědělských produktů
potravinářské výroby,
práce a služby pro právnické i fyzické osoby,
obchodní činnost,
silniční motorová doprava,
tesařství,
truhlářství,
provozování rostlinné a živočišné výroby,
výroba elektřiny.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„3. Předmětem podnikání družstva je:
- Hospodaření na zemědělské půdě
- Výroba, zpracování a odbyt vlastních i nakoupených zemědělských produktů
potravinářské výroby,
- Provozování rostlinné a živočišné výroby,
- Výroba elektřiny
- Hostinská činnost,
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona s těmito obory činnosti:
▪ poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a
myslivost
▪ diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým
organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
▪ výroba potravinářských a škrobárenských výrobků,
▪ výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů,
▪ výroba hnojiv,
▪ velkoobchod a maloobchod,
▪ skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti
v dopravě,
▪ ubytovací služby,
▪ pronájem a půjčování věcí movitých,
▪ poskytování technických služeb.“

b) dosavadní znění bodu 6., článku III. stanov:
„6. Při přechodu družstevního podílu vzniká dědici družstevního podílu členství
v družstvu dnem nabytí dědictví za předpokladu, že představenstvo družstva udělilo
souhlas s písemnou žádostí dědice o členství.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„6. Při přechodu družstevního podílu vzniká dědici družstevního podílu členství
v družstvu dnem smrti zůstavitele, za předpokladu že představenstvo družstva
udělilo souhlas s písemnou žádostí dědice o vznik členství.“

c) dosavadní znění bodu 8., článku VI. stanov:
„8. Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn
souhlasem představenstva na základě písemné žádosti dědice. Dědic, na kterého
přechází družstevní podíl, může do 90 dní od nabytí právní moci dědictví požádat
představenstvo o souhlas s přechodem. Pokud tak dědic v uvedené lhůtě neučiní,
má se za to, že představenstvo s přechodem členství souhlas neudělilo.
Představenstvo rozhodne o udělení souhlasu s členstvím dědice ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení písemné žádosti o souhlas a ve stejné lhůtě o svém rozhodnutí
současně vyrozumí dědice. Dnem vyrozumění dědice o rozhodnutí představenstva
se rozumí druhý pracovní den následující po odeslání vyrozumění na adresu dědice
uvedenou v písemné žádosti o souhlas. Souhlasí-li představenstvo se vznikem
členství, hledí se na dědice, jakoby byl členem družstva ode dne nabytí právní moci
dědictví.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„8. Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn
souhlasem představenstva na základě písemné žádosti dědice. Dědic, na kterého
přechází družstevní podíl, může do 90 dní od nabytí právní moci dědictví požádat
představenstvo o souhlas s přechodem. Pokud tak dědic v uvedené lhůtě neučiní,
má se za to, že představenstvo s přechodem členství souhlas neudělilo.
Představenstvo rozhodne o udělení souhlasu s členstvím dědice ve lhůtě 30 dnů
ode dne doručení písemné žádosti o souhlas a ve stejné lhůtě o svém rozhodnutí
současně vyrozumí dědice. Dnem vyrozumění dědice o rozhodnutí představenstva
se rozumí druhý pracovní den následující po odeslání vyrozumění na adresu
dědice uvedenou v písemné žádosti o souhlas. Souhlasí-li představenstvo se
vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne smrti
zůstavitele.“

d) dosavadní znění bodu 9., článku VI. stanov:
„9. Při neudělení souhlasu s přechodem členství má dědic právo na vypořádací podíl.
Počátek lhůty pro vyplacení vypořádacího podílu počíná běžet dnem nabytí právní
moci dědictví.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„9. Při neudělení souhlasu s přechodem členství má dědic právo na vypořádací podíl.
Počátek lhůty pro vyplacení vypořádacího podílu počíná běžet dnem smrti
zůstavitele.“

e) dosavadní znění bodu 1., článku IX. stanov:
„1. Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro
zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní být patrno, pro kterou
konkrétní členskou schůzi byla udělena. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze
zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro
jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„1. Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc
pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní být patrno, pro
kterou konkrétní členskou schůzi byla udělena. Nikdo nesmí být na jednání
členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak
platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
Zastoupení člena na členské schůzi na základě plné moci je možné pouze jiným
členem družstva.“

f) dosavadní znění bodu 14., článku XI. stanov:
„14. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze
usnesením.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„14. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze
usnesením, případně mohou být bližší podrobnosti jednání a rozhodování členské
schůze upraveny jednacím a volebním řádem schváleným členskou schůzí.“

g) dosavadní znění bodu 1., písm. b) článku XII. stanov:
„1. Členská schůze
b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„1. Členská schůze
b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,“

h) dosavadní znění bodu 5., článku XVI. stanov:
„5. Představenstvo má 7 členů, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen
místopředseda.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„5. Představenstvo má 5 členů, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen
místopředseda.“

i) dosavadní znění bodu 9., článku XVII. stanov:
„9. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„9. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.“

j) dosavadní znění bodu 3., článku XIX. stanov:
„3. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich
dosavadní znění schválené členskou schůzí dne 11. dubna 2014 se ruší a nahrazuje
tímto zněním.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„3. Změna stanov nabyla účinnosti schválením změny stanov členskou schůzí dne 11.
3. 2022.“

