
Pozvánka na náhradní členskou schůzi

Představenstvo Zemědělského družstva Mořina 
Vás zve na náhradní členskou schůzi, která se koná 

ve čtvrtek 25. června 2015 od 17.00 hod. 
v zasedací místnosti ZD MOŘINA

Program: 
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
2. Volba kontrolní komise
3. Zpráva představenstva o hospodaření družstva a jeho majetku za r. 2014 

a o činnosti představenstva 
4. Schválení účetní závěrky, výsledku hospodaření a návrhu na rozdělení zisku za

r. 2014
5. Zpráva kontrolní komise se stanoviskem k účetní závěrce a k návrhu na 

rozdělení zisku
6. Schválení mezd členům orgánů společnosti 
7. Poskytování výhod členům a zaměstnancům
8. Usnesení

V Mořině 10. května 2015 Ing. Vladimír Kunc, v.r.
               předseda představenstva

Účetní závěrka a další podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, které 
nejsou přiloženy k pozvánce, jsou k nahlédnutí nebo k případnému opisu všem členům v 
pracovní dny od 8 do 15 hod. v sídle ZD Mořina. Současně je zveřejněna na internetových 
stránkách družstva http:/www.zdmorina.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
V případě, že se schůze nezúčastníte, můžete se nechat na schůzi zastupovat jiným
členem družstva na základě přiložené plné moci.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jízdní řád:
1. směr - linka 311 MHD 2. směr - linka 425 MHD
15.45 hod. Praha - Zličín 16.00 hod. Beroun – aut. st.
16.05 hod. Nučice - Prokopská náves 16.05 hod. Vráž
16.10 hod. Mezouň 16.11 hod. Loděnice
16.13 hod. Vysoký Újezd 16.20 hod. Bubovice
16.16 hod. Lužce 16.24 hod. Kozolupy
16.19 hod. Kozolupy - U váhy 16.26 hod. Lužce
16.33 hod. Trněný Újezd - rozcestí 16.29 hod. Vysoký Újezd
16.38 hod. Mořina 16.34 hod. Kuchař

16.37 hod. Trněný Újezd
16.42 hod. Mořina

Zemědělské družstvo zajistí po skončení schůze dopravu zpět uvedenými směry.



Návrh Usnesení náhradní členské schůze Zemědělského družstva Mořina, 
konané dne 25. června 2015 

včetně odůvodnění a stanoviska představenstva k jednotlivým bodům

K bodu 1
Návrh usnesení: k tomuto bodu pořadu jednání se nepředpokládá

K bodu 2 
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje: Volbu členů kontrolní komise. Zvoleni byli …...

K bodu 3 a 5
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje:
- Zprávu představenstva o jeho činnosti a o hospodaření družstva a jeho majetku za rok 2014.
- Zprávu kontrolní komise.

K bodu 4
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje:
- Řádnou účetní závěrku za rok 2014 včetně výsledku hospodaření – zisk po zdanění ve výši
   41 123 679,87 Kč 
- Použití zisku za rok 2014 takto:
              zisk za rok 2014                      41 123 679,87 Kč
              dividendy                                       644 573,--  Kč
              příděl rezervnímu fondu           40 479 106,87 Kč
Zdůvodnění: příděl rezervnímu fondu je vhodný z hlediska ekonomické stability družstva
- Dividendy budou vyplaceny členům ve výši 2 % z členského vkladu

K bodu 6. 
Návrh usnesení: K dosavadní výši možnost zvýšení mezd o 10 % pro členy představenstva a 
členy kontrolní komise 

K bodu 7. 
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje: Vnitropodniková pravidla pro poskytování výhod
členům a zaměstnancům družstva v roce 2015

Návrh představenstva kandidátů na volbu členů do kontrolní komise:

Barchánek Petr
Blažej Josef
Hrubanová Hana
Kos František
Mrázek Vladimír


