POZVÁNKA
na členskou schůzi
Úsilí – zaměstnanecké družstvo
se sídlem Kobylnice, Na Návsi 218, PSČ 664 51, IČ 028 21 605, zapsaného v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5447
Předseda družstva Úsilí – zaměstnanecké družstvo se sídlem Kobylnice, Na Návsi 218,
PSČ 664 51, IČ 028 21 605 (dále „Družstvo“), tímto oznamuje, že se dne 07.05.2021
od 13,30 hod. koná v notářské kanceláři Mgr. Hany Mátlové na adrese Šumperk, Hlavní
třída 12/5, členská schůze Družstva.
Program jednání členské schůze Družstva:
1. Zahájení a kontrola schopnosti členské schůze se usnášet.
2. Volba orgánů členské schůze.
3. Rozhodnutí o změně stanov – Článku 1. Úvodní ustanovení.
4. Diskuze a závěr.
Návrhy usnesení k bodům programu jednání:
K bodu 3
Návrh usnesení:
Členská schůze družstva Úsilí – zaměstnanecké družstvo rozhoduje o změně stanov
takto:
Článek 1. Úvodní ustanovení se mění tak, že nově zní:
1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva.
2. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem
podnikání. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech
členů.
3. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních jednáních svým jménem. Za své
závazky odpovídá celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za závazky
družstva, pokud není dále stanoveno jinak.
4. Družstvo je obchodní korporací a je zapsáno v obchodním rejstříku.
5. Družstvo má méně než 50 členů, jedná se tedy o družstvo malé (§ 726 zák. č. 90/2012 Sb.
– zákon o obchodních společnostech a družstvech, dále také jen „Zákon o obchodních
korporacích).
6. Družstvo se zavazuje naplňovat při své podnikatelské činnosti Principy sociálního
podnikání v souladu s obecně uznávanými principy a standardy sociálního podnikání dle
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a národní Tematické sítě pro
sociální ekonomiku TESSEA (schváleno výroční členskou schůzí TESSEA dne
17.9.2010).
7. Družstvo se zavazuje naplňovat
a) veřejně prospěšný cíl zaměstnáváním osob ze znevýhodněných skupin. Cílem
společnosti je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na pracovním
trhu, zapojení osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do
pracovního procesu, včetně poskytování přiměřené pracovní a psychosociální podpory
těmto osobám;
b) ekonomický cíl přednostním použitím případného zisku pro rozvoj sociálního
podniku, nebo naplnění veřejně prospěšného cíle. Finanční vztahy a hospodaření

družstva jsou podřízeny tomuto cíli. Za tímto účelem bude minimálně 51% případného
zisku družstva reinvestováno do rozvoje družstva nebo do společensky prospěšných
cílů;
c) environmentální cíl zohledňováním trvale udržitelných aspektů výroby a spotřeby,
včetně vstupních surovin produkovaných formou šetrnou k životnímu prostředí a
využíváním environmentálně šetrných výrobních postupů;
d) principy participace a demokratického rozhodování při vedení společnosti. Vnitřní
vztahy společnosti směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování a k
samosprávě. Je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním a
manažerským zřízením společnosti. Vnější vztahy společnosti s okolím posilují
sociální kapitál podniku i místních společenstev;
e) místní prospěch uspokojováním potřeb místní komunity a místní poptávky,
přednostním využíváním místních zdrojů a spolupráce s místními aktéry. Podporuje
smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni.
Zdůvodnění:
Ke změně stanov dochází z důvodů zájmu organizace jednoznačně se přihlásit k formě řízení
organizace a naplňování principů sociálního podnikání i v rámci schválených stanov
společnosti.

Sdělení:
Pozvánka je zveřejněna v souladu se zákonem o obchodních korporacích na webových
stránkách Družstva www.usili.cz
V Kobylnicích dne 20.04.2021
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