Vážení členové Zemědělského družstva Žernov.
Obracíme se na Vás s pozvánkou na členskou schůzi družstva.
V době, kdy toto jednání představenstvo připravuje, platí pro konání členské schůze tato mimořádné
opatření, které vydalo ministerstvo zdravotnictví.
Toto mimořádné opatření stanovuje následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a
zasedání orgánu právnické osoby v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:
1) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo,
s výjimkou osob ze společné domácnosti
2) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje tyto podmínky a provozovatel
prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních
prostor.
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací
látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní,
pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla
aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní.
Ve všech vnitřních prostorech platí povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem či jiným ochranným
prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94%
(třída FFP2/KN 95).
Občerstvení bude podáváno, pokud to dovolí aktuální situace.
Předpokládáme, že některá vydaná opatření budou do konání členské schůze změněna.
V příloze zasíláme čestné prohlášení, vyberte jednu z možností a prohlášení vyplňte.

Představenstvo navrhuje tuto úpravu stanov družstva.
Článekl VI. Zánik členství, úprava odstavce 4.
Staré znění
4. Člen může vzít oznámení o vystoupení zpět jen, do doby než bylo projednáno představenstvem.
Po projednání představenstvem a může vzít oznámení o vystoupení zpět jen se
soupředsedaem představenstva.

Nové znění
4. Člen může vzít oznámení o vystoupení zpět jen, do doby než bylo projednáno
představenstvem.
Po projednání představenstvem může vzít oznámení o vystoupení zpět jen se souhlasem
představenstva.
VII. Orgány družstva
Nový článek
10. Zvolení náhradníci členů volených orgánů družstva nastupují na uvolněné místo člena, ve
stanoveném pořadí.
Článek VIII. Fondy družstva, úprava článku 2.
Staré znění
2. Družstvo zřídilo ke krytí potřeb spojených s provozem družstva nedělitelný fond.
Nedělitelný fond je tvořen ze zisku družstva. Družstvo je povinno nedělitelný fond každý rok
doplňovat za podmínek, které určí členská schůze. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání
družstva k rozdělení mezi členy.
Nové znění
2. Družstvo zřídilo nedělitelný fond. Družstvo může nedělitelný fond každý rok doplnit ze zisku nebo
doplňovat za podmínek, které určí členská schůze tj. z nerozděleného zisku minulých let. Nedělitelný
fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Nedělitelný fond bude vždy použit
pouze na úhradu vzniklé ztráty. Případná vzniklá ztráta bude vždy převedena na neuhrazenou ztrátu
z minulých let. Na základě rozhodnutí členské schůze, neuhrazená ztráta z minulých let bude
uhrazena, nedělitelným fondem nebo ziskem z minulých let. Na základě rozhodnutí členské schůze
vykázaný zisk může být převeden na nerozdělený zisk z minulých let nebo na nedělitelný fond.
Převodem družstevního podílu na jiného člena ukončil k 19.2.2021 pan Milan Domáň členství
v družstvu, tímto skončila i jeho funkce člena představenstva družstva do které byl zvolen na členské
schůzi 15.5.2019.
Funkční období představenstva je pět let.
Dle článku VII. odstavce 9 stanov družstva, zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo do skončení
dosavadního funkčního období nového člena volebního orgánu.
Bude se volit jeden člen do představenstva a jeden náhradník do představenstva
Představenstvo ZD navrhuje tyto kandidáty:
Adámek Martin, nar. 1.1.1970, pracovník pneuservisu ZD Žernov
Ing. Házy Radek,nar. 26.1.1970, jednatel AGRI RM TRADE s.r.o.
Mgr. Janeček Jan, nar.11.12.1975, jednatel Abiogas s.r.o.
Kubík Petr, nar.11.11.1974, zaměstnanec Abiogas s.r.o.
Vyzýváme Vás k účasti na členské schůzi, nebo k předání plné moci jinému členovi, kterému
důvěřujete.
Svolávání nové schůze v náhradním termínu znamená zbytečné náklady pro družstvo a ztrátu času
pro Vás.
Více informací na členské schůzi.
Žernov dne 20.5.2021

Představenstvo družstva

