Návrh na Usnesení
z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 24. června 2021 v Pardubicích
Členská schůze VIAMILK CZ družstvo, se sídlem Zemědělská 897, Hradec Králové:
I. Bere na vědomí:
- určení sčitatelů hlasů;
- zprávu mandátové komise o počtu přítomných členů …. ze 176, tj…%;
…….hlasů ze 1 126 hlasů, tj. …..% při zahájení členské schůze prohlášení
řídícího schůze, že členská schůze je usnášeníschopná;
- Zprávu představenstva přednesenou předsedou představenstva Pavlem
Lhotákem o činnosti družstva za rok 2020 a předložený rozpočet pro rok 2021;
- zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolní komise
Dr. Ing. Janem Peškem.
II. Schvaluje:
- řídícího členské schůze;
- program jednání členské schůze podle pozvánky;
- jednací řád členské schůze;
- volbu členů návrhové komise, členů mandátové komise, zapisovatele a
ověřovatele zápisu jako pracovních orgánů členské schůze;
- účetní závěrku za hospodářský rok 2020;
- čistý zisk po zdanění ve výši 1.972.800,59 Kč bude převeden na Rezervní
odbytový fond;
- rozpočet družstva na rok 2021 a výši hospodářského výsledku 4.476.000,- Kč,
s podmínkou, že marže na družstvo z 1 lt mléka nepřekročí 2 haléře;
- souhrnnou částku odměn členů orgánů družstva (představenstvo a kontrolní
komise) pro kalendářní rok 2021 ve výši 1,100.000,- Kč.
- provádění auditu našeho družstva v roce 2021 a 2022 auditorskou kanceláří
AUDITEA s.r.o., Náměstí 62, 542 42 Pilníkov (odpovědný auditor Ing. Julie
Kultová).
- samostatným hlasováním změny Stanov.
III. Ukládá představenstvu družstva:
- dokončit projekt fúze s MOD Morava s rozhodným dnem fúze 31. 12. 2021,
v předstihu před schvalovacím procesem seznámit členskou základnu s jejími
náležitostmi (Stanovami, výměnným poměrem navyšování členského vkladu
atd).
- zapojit se do příprav nového plánovacího období „Společné zemědělské
politiky“ a obhajovat postavení producentů mléka a hovězího masa a jejich
přínosu pro udržitelný způsob hospodaření na všech vládních a nevládních
jednáních.
- se smluvními zpracovateli (mlékárnami, masokombináty) aktivně jednat o
promítnutí rostoucích cen krmiv a ostatních nákladů do ceny mléka a hovězího
masa.

