
družstv4 nevyžaduje-li zíkon *b;.;ň;"y .r!J;;i;ffi'i":i,?Jť""iJ#il#ř,Xr]T:j;r1i1'iroáodnutí je fieba souhlasu nadpotoviÉri 'ě,ň vseóh ďenů dnžstva, pokud zákonnevYŽaduje vYŠŠÍ PoČet hlasŮ. Na čienské schůzi ." nurui. aklamací, neusnese-li se členskáschůze na hlasoviání hlasovacími lístky, 
" 

t" tr.il" i].i.iirre- bodu programu. - - -2) Pro Platnost usnesení Členské schtae.'j'e,zrp",r.uil.:i řádné svolání, přítomnost nadpoloviční
3) Při hlasování členské schůze Áavuzai, čl.n ;;;;;uál.a.n hlas. Manželé, společní členové,
_. 91aJí 

společně jeden hlas. _

4)Clen druŽstva mŮŽe být na Členské schůzi_zastoupen jiným členem družstva nebo jinouosobou, a to na základé PÍsemrré plné moci. Pfi ;;;ro zastupov ání načlenské schůzi musíbýt PÍsemná u 
TY"_ z..ii vyptYvat, zda byla ud8iánJ p.o zastupování na jedné nebo víceČlenslcých schŮzích, Nikdo 

"Ór-i ÚYt ,ru je-dnání or"rrte schůze žmocrrěrrcem více než jednéfietiny vŠech ČlenŮ druŽstva, jinak platíi z" i"Á-|.o i.arlioí na členské schuzi udělenouádnouplnou moc,. |odpi, ptné mo"inemusí býů;á; ověřen.D o každé členské schůzi ,. poii^;.-zápis,kterY musiminimálně obsahovat:a) dafum amísto konání - : - - _ _"_ _ _ _
b) pňjatí usnesení
c) výsledky hlasování - - - -
d) nepfijaté námitky čl.e_lů, kteřípožá.dali o jejich zaprotokol ováníe) PodPis tří osob.osvědčujících'spráurrost}7u!*:)iii, 

poa.píše ten, kdo členskou schůzisvolal, apokud jej sepsaiajiná oroUu, put l.i: p"a.pii[ i ona.f) Pfilohou záPisu ii """um ,ie".t itď oren*J ;ňď;., ponénkaa podklady, které bylypředloženyk proj_ednávanýmbodům. 
- - - - --- -Q Schvrilené usnesóní Členské ;rrÚ. qrzstvo zveřejní na informační desce družstva způsobemPro druŽstvo obwklÝm do 7 (sedmi).dni 

"d. il;.;'Jho prijet í, když informační deska sezpřístupňuje členům družstva prostreanicú- il;.rá"i.r, striánek družstva.
čtánek 23 - -

Náhradní členská schůzel) NenÍ-li Členská s9|ruze schoPna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskouschŮzi' je-li to stále Potřebié, bez zbytečnéha Úk;a;, áhtadrnlr.^táu . chtaise stejnýmProgramem' a to stejným zPůsobem jako původnl-rrrJurrou ď.rrk;-;;iůzi a samostatnoupozviánkou
2) Náhradní Členská schŮze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.3) ZáleŽitosti, které 

"*Yll"'^ř;"'";7o. navr|r9vanéil;;;g."- u řádnéolenske schůze, lze naffií;;il1"#1ůffl#ffi3;i::ffilťj:i:: :' schůzi přitoÁni a projeví-ii s tím

strana jedenáctá

čtánek 24 - --Představenstvodružstva . 
----

1) Představenstvo družstvaje statutarní orgán, jemužprislusi: 
- . 

- - -

a) řídit činnost družstva,-- - - - - - - -
b) jednat za družstu o navenek,
c) rozhodovat o vyloučení člena družstva,
d)rozhodovatodalšíchzáležito,sá.r'nuzákIaděpověřeníčlenskouschůzí,
e) zajišťov at řádné vedení,ieet"i"Wi.

2) Představenstvo je voleno ot"nrt ou , chůzí na funkční období 3 (to let. Má 3 (tři) členy.představenstvo volí ze svých ot.n,i pr.aredu a místopředsedu představenstva. -


