
SENZA družstva, chráněná dílna,  Tylova 4236/44, 796 01 Prostějov 
Tel    582 337 830        E-mail   senzapv@senzpv.cz        IČ  26228181      DIČ   CZ26228181 

Pozvánka na členskou schůzi SENZA družstva, chráněná dílna  

 
V Prostějově dne 10. 4. 2018 

Vážená paní, vážený pan 

…………………………………………………….., člen SENZA družstva, chráněná dílna  
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
V souladu s ustanovením § 636 Zákona o obchodních korporacích představenstvo družstva svolává členskou 
schůzi  SENZA družstva, chráněná dílna se sídlem v Tylova 44, Prostějov, IČ 26 22 81 81 a to na:  

čtvrtek 26. 4. 2018 ve 14.00 hodin v prostorách jídelny družstva. 

Program jednání:  

1. Zahájení, schválení programu         Mgr. Čekalová 
2. Stav členské základny                     Bc. Kašpárková 
3. Zpráva o činnosti a  hospodaření v roce 2017, závěry účetního auditu          p. Vočková, Bc. Kašpárková 
4. Informace o činnosti představenstva  od poslední ČS                                       Mgr. Čekalová  
5. Návrh představenstva družstva na zvýšení základního členského vkladu    Mgr. Čekalová  
6. Záměry SENZA družstva na rok 2018                                 p.Vejvoda, Mgr.Čekalová                                                         
7. Různé 
8. Usnesení, závěr            

S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se můžete seznámit každý pracovní den         
v době od 7.00 do 14.00 hod. v kanceláři SENZA družstva.  

Pozvánka je současně od dnešního dne uveřejněna na internetových stránkách družstva www.senzapv.cz                  
a bude uveřejněna do okamžiku konání členské schůze.  

Návrh na usnesení: 

Členská schůze bere na vědomí:  

1. Stav členské základny 
2. Informace o činnosti představenstva od poslední členské schůze 
3. Zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2017 
4. Závěry účetního auditu za rok 2017 

Členská schůze schvaluje: 

1. Navýšení základního členského vkladu všech členů družstva na částku 10.000,- Kč 
2. Zprávu o činnosti a  hospodaření za rok 2017 
3. Účetní závěrku za rok 2017, ověřenou účetním auditem 
4. Záměry SENZA družstva, chráněná dílna na rok 2018 

Členská schůze ukládá: 

1. Provést potřebné kroky ke změně stanov družstva v článku I., odstavec 5. „Výše základního členského vkladu“ a čl. 
II., odstavec 1 „Základní členský vklad“ včetně změny v registru KS v Brně.    
   Z: Čekalová, Kašpárková 

         
Za družstvo zve všechny členy     
          Mgr. Renata Čekalová 
          předsedkyně představenstva 
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