
COOP družstvo HB 
  

 

Svolání členské schůze COOP družstva HB 
 

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 
00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) s v o l á v á  dle článku 
19, odstavce 1 stanov  

 

č l e n s k o u   s c h ů z i, 
 

která se bude konat 4. června 2021 (pátek) od 13.00 hodin 
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985. 

 

Program členské schůze: 
 

1. Zahájení. 
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního před-

sednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů. 
3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2020. 
4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2020 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.  
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.  
6. Diskuse k uvedeným zprávám. 
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2020. 
8. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2021 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 

130 00 Praha 3. 
9. Různé. 
10. Závěr členské schůze. 

 

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá 
práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský 
průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou 
mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. 
Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám. Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá 
představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní 
členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva www.cooophb.cz a sou-
časně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů. 

 

Upozornění pro členy družstva: 
 

Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou 
k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit. 
 

POZOR !!!! 
Nelze vyloučit, že pro účast na členské schůzi bude třeba dodržet státní protiepidemiologická opatření!  

Prosím sledujte náš web www.coophb.cz pro aktuální informace. 
K dnešnímu dni kupř. platí tyto podmínky: 
• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, 
nebo osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od 
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále 
jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 
dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19. 
• každá osoba musí mít nasazenou ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný 
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), 
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo ob-
dobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 
které brání šíření kapének. 
• osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe. 

 

17.5.2021 
 

  za představenstvo COOP družstvo HB, Ing. Vladimír Stehno, předseda představenstva 

http://www.coophb.cz/

