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Ekolife – družstvo Orlické Záhoří,
se sídlem Orlické Záhoří 8, IČO: 465 05 857, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr., vložka 158

Pozvánka na členskou schůzi
Vážení členové,
Zvu Vás tímto na členskou schůzi Ekolife – družstvo Orlické Záhoří se sídlem Orlické Záhoří
8, IČO: 465 05 857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl Dr., vložka 158 (dále také jen Družstvo), která se bude konat v pátek
14. května 2021 od 13:30 hodin v kanceláři notářky Mgr. Evy Šimonové na adrese Staré
náměstí 58,516 01 Rychnov nad Kněžnou
Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení schůze a ověření její usnášeníschopnosti;
Volba orgánů členské schůze;
Schválení programu jednání členské schůze;
Změna stanov Družstva
Souhlas členů s převodem družstevního podílu
Závěr

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:
Bod 2
Návrh usnesení: Členská schůze volí tyto své orgány:
Zdůvodnění: Požadavek dle předpisů
Bod 3
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje navrhovaný program jednání
Zdůvodnění: Požadavek dle předpisů, pokud by došlo ke změně programu.
Bod 4
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje změnu stanov Ekolife- družstvo Orlické
Záhoří IČO 46505857 se sídlem č.p. 8, 517 64 Orlické Záhoří v následujícím rozsahu:
1. Článek Vznik členství se doplňuje o větu:

Členství vzniká i na základě převodu družstevního podílu.
2. Text a nadpis článku Převod členství se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Převod družstevního podílu.
Převod družstevního podílu je možný písemnou smlouvou na osobu způsobilou
dle právních předpisů a stanov družstva a to pouze s předchozím písemným
souhlasem všech stávajících členů družstva. Souhlas členů s převodem
družstevního podílu může mít i formu jednomyslně přijatého usnesení členské
schůze, pokud jsou na této schůzi zastoupeni všichni členové družstva.
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3. Článek Zánik členství, první odstavec se doplňuje o větu:

Členství zaniká i na základě převodu družstevního podílu.
Zdůvodnění: Cílem změny je umožnit prodej – převod podílu v družstvu v případě, že
všichni členové družstva s novým členem vyjádří souhlas, jedná se tedy o zmírnění
dosavadních stanov, přičemž tato změna neoslabuje právo žádného z členů v porovnání se
stávajícími stanovami.
Bod 5
Návrh usnesení: Členská schůze vzhledem k přítomnosti všech členů družstva uděluje
souhlas s převodem družstevního podílu ze členky Zuzany Beranové na Jiřího Hájka dat.
narození 25.10. 1999, trvale bytem Podlesí Němčí 25.
Zdůvodnění: Družstvo obdrželo žádost o vyslovení tohoto souhlasu, v případě výše
navrhované změny stanov je obdobný souhlas podmínkou převodu družstevního podílu.
V Orlickém Záhoří dne 28.4.2021

Ing. Ondřej Hulc
Příloha:
Náhled kompletního znění stanov po navrhované změně

