NÁVRH na Usnesení

z členské schůze VIAMILK CZ družstvo
konané dne 31. května 2018 v Pardubicích
Členská schůze VIAMILK CZ družstvo, se sídlem Zemědělská 897, Hradec Králové:
I. Bere na vědomí:
- určení sčitatelů hlasů
- zprávu mandátové komise o počtu přítomných členů … ze 180, tj. …. %,
… hlasů ze 1 052 hlasů, tj. …. % při zahájení členské schůze a
prohlášení řídícího schůze, že členská schůze je usnášeníschopná,
- zprávu představenstva přednesenou předsedou představenstva Pavlem
Lhotákem o činnosti družstva za rok 2017 a výhled na rok 2018
- zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolní komise
D r . Ing. Janem Peškem
II. Schvaluje:
- řídícího členské schůze
- program jednání členské schůze podle pozvánky;
- jednací řád členské schůze;
- volbu členů návrhové komise, členů mandátové komise, zapisovatele a
ověřovatele zápisu jako pracovních orgánů členské schůze;
- účetní závěrku za hospodářský rok 2017;
- rozdělení čistého zisku po zdanění ve výši 12.676.586,- Kč dle předloženého
návrhu tak, že částka 9.622.905,- bude převedena na Rezervní investiční fond
a částka 3.053.681,- bude převedena na Rezervní odbytový fond.
- rozpočet družstva na rok 2018 a výši hospodářského výsledku 14 001 600 Kč
- souhrnnou částku odměn členů orgánů družstva (představenstvo a kontrolní
komise) pro kalendářní rok 2018 ve výši 1.000.000,- Kč.
III. Ukládá představenstvu družstva:
- pokračovat v tvorbě Rezervního investičního fondu do 30. 6. 2019 ve výši 0,10
Kč z ceny každého (jednoho) litru syrového kravského mléka bez ohledu na
jeho zatřídění a z každého jednoho kilogramu dodaného hovězího a telecího
masa v živé hmotnosti bez ohledu na jeho zatřídění a za podmínky, že neklesne
průměrná cena mléka družstva v daném měsíci pod 8,- Kč;
- pokračovat v jednání s Mlékařským odbytovým družstvem Morava o přípravě a
spojení (fúzi) těchto dvou družstev a s cílem posílit naše pozice ve vertikále
zpracování mléka;
- zapojením v Družstevní a Komoditní radě pro mléko se zástupci mlékařských
družstev více ovlivňovat republikovou cenu syrového kravského mléka a
podpořit lobbing pro zvýšení podpory dojného skotu v ČR
V Pardubicích dne 09. května 2018
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