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Členská základna EB Fruit
HOLOVOUSY DNE
1.6.2021
Představenstvo EB Fruit dle článku X. odst.1 platných stanov družstva svolává členskou
schůzi, na kterou Vás zve ve čtvrtek dne 1.7. 2021 od 10:00 hodin do zasedací místnosti
firmy ŠAMPIMA – ing.Mazánek, Proseč 1, Žernov, PSČ 512 63

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Projednání a schválení změn Stanov družstva (návrh viz příloha č. 1) – změny
stanov účinné schválením
4. Projednání a schválení změn Stanov družstva (návrh viz příloha č. 2) – změna
stanov účinná od 05.09.2023
5. Řádná účetní uzávěrka
6. Rozdělení zisku, úhrada ztráty
7. Jmenování auditora k provedení auditu za rok 2020
8. Zpráva kontrolní komise
9. Zpráva o zasedáních představenstva
10. Zpráva o operačním programu na roky 2020-2022
11. Projednání a schválení změn operačního programu na rok 2021
12. Projednání a schválení změn operačního programu na rok 2022
13. Různé
14. Diskuse
15. Návrh a schválení usnesení
16. Závěr
Změna programu i pořadí jednotlivých bodů je možné.
Všechny dokumenty k projednávaným bodům jsou předem k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři v sídle družstva v Holovousích, v sídla družstva se mohou členové družstva
družstva seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, a to
v době vždy: pracovní dny od 8 do 14 hodin
Účast nutná ! V případě, že se nemůžete zúčastnit, pověřte plnou mocí některého jiného člena
družstva či jinou osobu, která Vás bude zastupovat. Nikdo však nesmí být na členské schůzi
zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.
Těším se na účast
Ing.Martin Ludvík
Předseda představenstva
EB Fruit, odbytové družstvo ovocnářů

přílohy:
- příloha č. 1 – změna stanov účinná schválením členskou schůzí
- příloha č. 2 – změna stanov účinná od 05.09.2023

Příloha č.: 1
Návrh změn Stanov EB Fruit – účinné schválením změny členskou schůzí
1.
článek VI. odst. 7 Stanov - změna lhůty v současném znění ze šesti na tři měsíce
Vystoupením skončí členství po uplynutí šesti tří měsíců ode dne, kdy člen
písemně oznámil vystoupení představenstvu družstvu
2.
článek I.Stanov - doplnění nového textu. Do uvedeného odstavce věta druhá:
Družstvo je založeno z podnětu producentů ovoce v souladu s čl. 152 a čl.
154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013, v platném znění
3.
článek XVI. Stanov - znění nového odstavce č.5
Družstvo zřizuje provozní fond pro účely financování výdajů uskutečněných v
rámci schváleného operačního programu organizace producentů

Příloha č.: 2
Návrh změn Stanov EB Fruit – účinné od 05.09.2023:
článek XI. odst. 3 Stanov - změna počtu členů představenstva z 5 na 3
Představenstvo v počtu 5 3 členů volí členská schůze.

