
2016

20.10.2016

O z n á m e n í

Statutární orgány družstev COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské 
zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 000 32 115 a Jednota, 
spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 14, 
čp. 171, PSČ 568 02, IČ: 000 32 191

o z n a m u j í

členům obou družstev odsouhlasení záměru fúze sloučením zanikajícího 
družstva Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách do nástupnického 
družstva COOP družstvo HB. Rozhodným dnem fúze sloučením byl 
určen den 1. 1. 2017. Od tohoto dne se jednání zanikajícího družstva 
považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet 
nástupnického družstva. S převzetím jmění zanikajícího družstva 
převezme nástupnické družstvo také všechna práva a povinnosti 
z obchodních, respektive závazkových a jiných právních vztahů i práva a 
povinnosti z pracovně právních vztahů všech zaměstnanců družstva a 
dalších právních předpisů platných k datu podání návrhu projektu.

Projekt fúze sloučením bude projednáván na členských schůzích 
družstev koncem prvního pololetí 2017.

Představenstvo COOP družstvo HB, Představenstvo Jednota, SD Svitavy

Oznámení – 
fúze 
sloučením

21.6.2016
Zápis z náhradní členské schůze COOP družstva HB, konané dne 
27.května 2016 v sále 1. poschodí hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

Zápis z 
náhradní 
členské 
schůze

11.5.2016 Členská schůze COOP družstva HB, konaná dne 11.5.2016 nebyla 
usnášeníschopná, svolává představenstvo družstva náhradní 
členskou schůzi na den 27.5.2016 od 14.00 hodin ve stejném místě a 
se stejným programem. Náhradní členská schůze je schopná se 
usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů.
Představenstvo COOP družstva HB s v o l á v á dle článku 19., odstavce 
6. platných stanov
n á h r a d n í č l e n s k o u s c h ů z i ,
která se bude konat 27. května 2016 (v pátek) od 14.00 hodin v hotelu 
Slunce v Havlíčkově Brodě.
Program jednání:

1. Zahájení. 
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů 

členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, 
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http://www.coophb.cz/stahuj/dokumenty/oznameni_fuze.pdf
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mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů 
zápisu. 

3. Zpráva o výsledcích družstva za rok 2015. 
4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání 

hospodářského výsledku. 
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na 

vypořádání hospodářského výsledku. 
6. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku. 
7. Diskuse. 
8. Zpráva návrhové komise a přijetí závěrečného usnesení. 
9. Závěr členské schůze. 

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena
ve 13.30 hodin a ukončena ve 14.00 hodin. Člen vykonává svá práva na
členské  schůzi  osobně,  při  prezentaci  předloží  platný  členský  průkaz.
Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou
písemnou plnou mocí.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Pro  zjednodušení  komunikace  se  členy si  dovolujeme  Vás  požádat  o
sdělení e-mailové adresy, pokud ji vlastníte. Adresa bude zaznamenána
do naší evidence členů. Informace o COOP družstvu HB je umožněna
prostřednictvím webových stránek www.coophb.cz, pro řešení členských
záležitostí uvádíme tyto kontaktní adresy:  bartova@coophb.cz; telefon:
569431614.

Představenstvo

COOP družstva HB

25.4.2016 Představenstvo COOP družstva HB s v o l á v á dle článku 19., odstavce 
2. platných stanov

ČLENSKOU SCHŮZI ,

která se bude konat 11. května 2016 (ve středu) od 12.30 hodin v hotelu 
Slunce v Havlíčkově Brodě.

Program jednání:

1. Zahájení. 
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů 

členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, 
mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů 
zápisu. 

3. Zpráva o výsledcích družstva za rok 2015. 
4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání 

hospodářského výsledku. 
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na 

vypořádání hospodářského výsledku. 

mailto:bartova@coophb.cz
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6. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku. 
7. Diskuse. 
8. Zpráva návrhové komise a přijetí závěrečného usnesení. 
9. Závěr členské schůze. 

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena 
ve 12.00 hodin a ukončena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na 
členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz. 
Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou 
písemnou plnou mocí.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, budete 
upozorněni na webových stránkách družstva, svolá představenstvo 
družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání na 
den 27. 5. 2016 od 14.00 hodin. Pro tuto eventualitu se zasílá i pozvánka 
na náhradní členskou schůzi.

Pro zjednodušení komunikace se členy si dovolujeme Vás požádat o 
sdělení e-mailové adresy, pokud ji vlastníte. Adresa bude zaznamenána 
do naší evidence členů. Informace o COOP družstvu HB je umožněna 
prostřednictvím webových stránek www.coophb.cz, pro řešení členských 
záležitostí uvádíme tyto kontaktní adresy: bartova@coophb.cz; telefon: 
569431614.

Představenstvo
COOP družstva HB
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