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Zemědělské družstvo Nový život Sokoleč 
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVII, vložka 1135 

se sídlem: Sokoleč, V Lípách 27, 290 01, IČ: 00106542 
 

Zápis z hlasování mimo shromáždění  
způsobem per rollam 

 
Představenstvo na svém zasedání dne 12. 11. 2020 rozhodlo o využití možnosti hlasování všech 
členů družstva způsobem per rollam, a to v souladu s § 19 odst. 1 zákona 191/2020 Sb. a 
předložilo do dne 25. 11. 2020 všem členům k rozhodnutí níže uvedená usnesení. Členové přijali 
dne 10. 12. 2020 (poslední den pro hlasování) navrhovaná usnesení s těmito výsledky:  
 

1. Navrhované usnesení: 
zprávu o hospodaření, zprávu o majetku družstva a účetní uzávěrku za rok 2019 
včetně rozdělení zisku (účetní závěrka je vyvěšena na webových stránkách družstva 
https://www.zdsokolec.cz)   

Výsledky hlasování 

Pro:           114                  Proti/zdržel se:         0/1            .  

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí                75         hlasů     ze         148           hlasů.  

Usnesení bylo přijato. 
 

2. Navrhované usnesení: 
zprávu o činnosti kontrolní komise 
Výsledky hlasování 

Pro:             114                Proti/zdržel se:          0/1           .  

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí                75         hlasů     ze         148           hlasů.  
Usnesení bylo přijato. 
 

3. Navrhované usnesení:  
zásady FKSP pro rok 2020  
Výsledky hlasování 

Pro:             111                Proti/zdržel se:         0/2 (+2 hlasy byly neplatné) 

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí                75         hlasů     ze         148           hlasů.  
Usnesení bylo přijato. 
 

4. Navrhované usnesení:  
záměry družstva předložené jeho předsedou 
Výsledky hlasování 

Pro:             113                Proti/zdržel se:          0/1 (+1 hlas byl neplatný) 

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí                75         hlasů     ze         148           hlasů.  
Usnesení bylo přijato. 

 
V Sokolči, dne 18.12.2020 
 
Zapsala: Šťastná Zdeňka - předseda představenstva 
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Informace představenstva Zemědělského družstva Nový život Sokoleč, zapsaného v 
obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVII, vložka 1135 

se sídlem: Sokoleč, V Lípách 27, 290 01, IČ: 00106542 
 
 
 
Podle § 655 zákona č.90/2012 Sb. jsme povinni Vás informovat o výsledku rozhodování, včetně 
dne jeho přijetí a tímto tak činíme. 
 
 

K rozhodnému datu pro přijetí usnesení mělo Zemědělské družstvo Nový život Sokoleč 148 
členů a k přijetí usnesení bylo potřeba získat podle § 654 zákona č.90/2012 Sb. rozhodnou většinu 
z celkového počtu hlasů všech členů družstva, což v našem případě znamená obdržení alespoň 75 
kladných hlasovacích lístků.  

Jelikož podle zápisu z hlasování, který je nedílnou součástí této informace o výsledku 
rozhodování, obdrželo představenstvo družstva 115 platných lístků, z toho nadpoloviční většina 
hlasovala pro přijetí, 

 usnesení bylo přijato. 
 
 
 
V Sokolči, dne 18.12.2020     
 

_________________________________ 
Šťastná Zdeňka - předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


