
P o z v á n k a 
 

na členskou schůzi družstva 
 

 
Agro - družstvo MORAVA, 

 
IČ : 476 76 159, 

 
se sídlem  Kojetín, Kojetín I - Město, Komenského náměstí 1052, PSČ 752 01, 

 
družstva zapsaného v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Dr, vložce 285. 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
        Předseda družstva Agro - družstvo MORAVA svolává členskou schůzi družstva        
Agro - družstvo MORAVA, která se bude konat dne 25. června 2021 v kanceláři notáře Mgr. 
Pavla Bernarda, v Brně, Jezuitská 13, PSČ 602 00, členská schůze bude zahájena ve 13.00 
hodin. 
 
       Členská schůze má navržen tento program : 
 

1. Zahájení, prezence, volba orgánů členské schůze. 
2. Schválení projektu změny právní formy družstva z právní formy družstvo na právní 

formu společnost s ručením omezeným. 
3. Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2020 sestavené ke dni 

31. prosinci 2020. 
4. Zpráva předsedy družstva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za 

rok 2020. 
5. Rozdělení zisku družstva za rok 2020. 
6. Určení auditora. 
7. Závěr. 

 
 
        S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se může každý člen 
družstva seznámit v sídle družstva v Kojetíně, Kojetíně I - Městě, Komenského náměstí 
1052, PSČ 752 01, v kanceláři předsedy družstva, a to každý pracovní den vždy od 8.00 do 
16.00 hodin. Veškeré tyto podklady navíc všichni členové osobně obdrželi již před odesláním 
této pozvánky na členskou schůzi. Projekt změny právní formy byl navíc v souladu s ust. 
§ 33, odst. 1, písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., v účinném znění (dále jen „zákon o 
přeměnách“) uložen ve Sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu, ve věci změny právní 
formy družstvo navíc postupuje v souladu se zákonem o přeměnách, včetně ust. § 363 
zákona o přeměnách. 
 
V Kojetíně dne 8. června 2021 
 

 
Předseda Agro - družstva MORAVA 

 
Spearhead Czech s.r.o. 

 
Ing. Jiří Rakovský                                         Iain Kirkpatrick Dykes 

zmocněnci 


