
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, Šonov 340, 549 71

IČ 47452901, DIČ CZ47452901

zapsané v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl Dr, vložka 167

Jednací řád členské schůze

konané dne 20. června 2020

1. Jednání členské schůze (dále jen ČS) se řídí jednacím řádem, schváleným v úvodu 
ČS.

2. Pořad ČS je dán programem uvedeným v pozvánce na ČS.

3. Jednání ČS řídí řídící ČS zvolený na ČS. Osoby, které mají být ČS voleny do 
pracovních orgánů, jsou na ČS přítomny od jejího zahájení a vykonávají své funkce 
tak, aby průběh jednání mohl být spolehlivě osvědčen.

4. Při jednání ČS uděluje vystupujícím slovo řídící schůze, zpravidla v pořadí, v 
jakém se do diskuse přihlásili. Do diskuse se lze přihlásit písemně nebo zvednutím 
ruky.

5. Hlasování na ČS se prování zvednutím ruky.

6. Řídící schůze pokládá při hlasování otázku: kdo je "PRO", kdo je "PROTI" a kdo 
se "ZDRŽEL" hlasování.

7. Skrutátoři po každém hlasování oznámí řídícímu schůze výsledky hlasování, které 
řídící schůze vyhlásí.

8. O ČS se vyhotoví zápis, který obsahuje výsledky hlasování. Zápis podepisují 
ověřovatelé zápisu.

9. V případě nejasností při aplikaci schváleného jednacího řádu ČS je rozhodující 
slovo řídícího schůze.

Představenstvo družstva



POZVÁNKA  NA  ŘÁDNOU  ČLENSKOU  SCHŮZI

              Představenstvo Zemědělského družstva Šonov u Broumova  se sídlem v 
Šonově 340, 549 71, IČ 47452901, DIČ CZ47452901,  zapsané v obchodním rejstříku 
vedeného krajským soudem v Hradci  Králové, oddíl Dr, vložka 167,  svolává podle 
ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanov družstva 
řádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 20.6.2020 od 9.00hod v jídelně
Zemědělského družstva v Šonově u Broumova.

Program jednání členské schůze (ČS) :

1. Zahájení, projednání a schválení programu a jednacího řádu ČS

2. Volba pracovních orgánů (návrhová a mandátová komise, zapisovatele, dvou 
ověřovatelů zápisu a řídícího schůze)

3. Kontrola usnesení a zápisu z minulé ČS

4. Zpráva o činnosti představenstva družstva za rok 2019

5. Zpráva kontrolní komise za rok 2019

6. Účetní závěrka za rok 2019, podíly na zisku za rok 2019

7. Rozpočet hospodaření družstva na rok 2020

8. Zprávy jednotlivých středisek družstva: RV, ŽV a  LOM

9. Investiční záměry družstva 

10. Diskuse, usnesení a závěr ČS




