
 

1 

 

 

  

Zemědělské družstvo Březiny, se sídlem Březiny, PSČ 572 01 Březiny, IČ: 47468637,  

společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, 

vložka 234. 

 

Pozvánka  

 

na členskou schůzi, která se koná dne 13. 2. 2023 od 10 hodin v sále budovy Minimlékárny v 

areálu družstva  

 

 

Prezence: 9.45hod 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení, určení zapisovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, volba ověřovatele 
zápisu, schválení organizace hlasovacího práva. 

2. Schválení zřízení zástavních práv tak, jak vyplývají ze Smlouvy o zastavení pohledávek ze 

smlouvy o účtu č.ZÚ/0609257199/LCD ze dne 23.9.2022, Smlouvy o zastavení nemovitosti č. 

ZN/0609257199/LCD ze dne 23.9.2022, Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv 

č. ZP-P/0609257199/LCD ze dne 23.9.2022, kterými bylo poskytnuto zajištění ve prospěch 

České spořitelny, a.s., za účelem čerpání úvěru ve výši 2.500.000,- Kč dle Smlouvy o úvěru 

č.PGRLF/0609257199/LCD ze dne 23.9.2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 22.11.2022 a 

dodatku č.2 ze dne 22.12.2022 s tím, že zástavní právo bude zajišťovat též peněžité dluhy 

(existující i budoucí, podmíněné i nepodmíněné) existující a vznikající na základě 

nebo v souvislosti s jakoukoli změnou obsahu závazků ze Smlouvy (zejména navýšení jistiny 

nebo limitu nebo prodloužení splatnosti úvěrů a/nebo jiných bankovních produktů) - usnesení 

bude osvědčeno veřejnou listinou. 

3. Diskuse 

4. Usnesení 

5. Závěr jednání 

 

 

 

Do jednotlivých listin týkajících se shora uvedených bodů programu členské schůze je možné 

nahlédnout v kanceláři předsedy Zemědělského družstva Březiny 15 kalendářních dní před datem 

konání členské schůze vždy v pracovní dny v době od 8 do 15 hod. 

 

Pozvánka na členkou schůzi Zemědělského družstva Březiny je uveřejněna na internetových stránkách 

družstva: www.syryzbrezin.cz 

 

Upozornění: 

Člen družstva se může zúčastnit členské schůze osobně nebo může písemně zmocnit jiného člena 

družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Při prezentaci osoba, která zastupuje 

člena družstva, musí předložit originál plné moci, který bude předložen k prezenční listině a bude její 

nedílnou součástí. 

 

 

V Březinách dne 20. 1. 2023 

 

                                                                                          Za Zěmědělské družstvo Březiny 

                                                                                          Vendula Pražanová, 

                                                                                          předseda představenstva 


