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Představenstvo 

Zemědělského družstva Všestary 

se sídlem Rozběřice čp. 18, Všestary PSČ: 503 12, 

IČO: 00124087 

 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr. XXIV, 

vložka 2151 

tímto podle čl. X odst. 7 Stanov a § 636 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 

 

 

svolává 

ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA, 

 

 

která se bude konat dne 27. června 2018 od 16,00 hodin na adrese sídla družstva, s tímto programem: 

 

1. Zahájení členské schůze 

 

2. Volba orgánů členské schůze (předsedy schůze, zapisovatele, 2 ověřovatelů)  

 

3. Projednání a hlasování o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o 

stavu jeho majetku za rok 2017, návrhu na schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání zisku 

za rok 2017 

 

4. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018 

 

5. Projednání a rozhodnutí o zániku členství z titulu zániku pracovního poměru dvou členů družstva 

• Bod je zařazen na pořad jednání členské schůze za účelem projednání a rozhodnutí členské 

schůze o zániku členství zánikem pracovního poměru člena k družstvu v souladu s článkem 

VI. Stanov družstva, dle kterého členství zaniká zánikem pracovního poměru člena 

k družstvu. 

 

6. Projednání a rozhodnutí o přijetí nového člena družstva 

• Bod je zařazen na pořad jednání členské schůze za účelem projednání a rozhodnutí členské 

schůze o přijetí nového člena družstva v souladu s článkem VI. Stanov družstva, dle kterého 

má pravomoc rozhodovat o přijetí nového člena členská schůze. 

 

7. Projednání odvolání dosavadních členů představenstva a volba nových členů představenstva: 

• Bod je zařazen na pořad jednání členské schůze nejen z důvodu nutnosti volby nových členů 

představenstva v souladu s článkem IX., odst. 3. Stanov družstva, kdy uplynutím funkčního 

období pěti let funkce zaniká.  

 

• Předložený návrh nového představenstva: 

o Monika Nebeská, nar. 16. ledna 1969, Denisovo náměstí 56, 50 04 Hradec Králové 

o Jan Bruinsma, nar. 11. března 1950, Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové 

o Zdeněk Novák, nar. 4.listopadu.1971, Rozběřice 10, 503 12 Všestary 

o Josef Skořepa, nar. 7. srpna 1954, Rozběřice 35, 503 12 Všestary 

o Jiří Dostál, nar. 25.ledna.1978, Kmochova 410/20, Malšovice, 500 09 Hradec 

Králové 

o Petra Veinhauerová, nar. 29.dubna.1983, Černilov 565, 503 43 
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o Martijn Lucas Veening, nar. 6.října.1985, Střelecká 839/27, 500 02 Hradec 

Králové 

o Willemijn Bruinsma, nar. 13.8.1989, Albert Cuypstraat 252-2, 1073BP Amsterdam, 

Nizozem 

o Bruinsma Agrotechnics b.v., se sídlem ve městě Emmeloord, Nizozemí, společnost 

registrovaná obchodní komorou v Gooi-, Eem- an Flevoland pod číslem 39050565, 

RSIN č. 800144090 

 

8. Vyhlášení přijatých usnesení 

 

9. Ukončení členské schůze 

 

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2017 (v tis. Kč) 
     

Dlouhodobý majetek 263 603 Základní kapitál + fondy 133 349 

Oběžná aktiva 196 303 Nerozdělený zisk minulých let 110 129 

Ostatní aktiva 13 935 Neuhrazená ztráta minulých let 0 

  Zisk běžného roku po zdanění 9 148 

  Cizí zdroje 220 641 

  Ostatní pasiva 574 

    

Aktiva celkem 473 841 Pasiva celkem 473 841 

 
 

V souvislosti s konáním členské schůze budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou 

členské schůze účastnit jako členové nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních 

údajů naleznete v sekretariátu družstva. 

 

Člen družstva má právo před konáním členské schůze nahlédnout do stanov na sekretariátu družstva 

v pracovní dny od 8,00 do 15,30 hod., popřípadě si vyžádat zaslání kopie stanov na svůj náklad. 

 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň tolik členů, jejichž počet hlasů tvoří nadpoloviční 

většinu všech hlasů. Není-li v okamžiku zahájení členské schůze potřebný počet hlasů, vyčká se jednu 

hodinu. Nebude-li ani poté přítomno tolik členů, jejichž počet hlasů tvoří nadpoloviční většinu, svolá 

představenstvo náhradní členskou schůzi. Při hlasování má každý člen tolik hlasů, kolik vnesl základních 

členských vkladů. V případě hlasování o změně stanov má každý člen pouze jeden hlas. Rozhodnutí o změně 

stanov vyžaduje třípětinovou většinu hlasů přítomných členů a musí být o něm pořízen notářský zápis. 

 

Prezentace členů družstva bude zahájena v 15,30 hodin v místě konání členské schůze. Člen družstva může 

vykonávat svá práva na členské schůzi osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální plné moci 

platící jen pro jednu členskou schůzi.  

 

S pozdravem 

     za Zemědělské družstvo Všestary 

     Monika Nebeská, předsedkyně představenstva 

     Jan Bruinsma, místopředseda představenstva 


