
 

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI 

Představenstvo Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Praha 10-Strašnice, 
Služeb 753/3, IČO: 00027456, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka DrXCIX 78 („družstvo“), tímto svolává 

řádnou členskou schůzi 

družstva, která se bude konat dne 28.5.2021 ve 12.00 hodin v areálu výrobního závodu ve Strašnicích 
v Praze 10, Služeb 753/3, v budově bývalé kotelny, 

s tímto programem: 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze; 

2. Schválení jednacího řádu, volba mandátové komise, hlasovací komise a zapisovatele schůze; 

3. Zpráva představenstva družstva o podnikatelské činnosti za rok 2020 a o výhledu na rok 2021 

4. Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh představenstva družstva na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2020; 

5. Zpráva kontrolní komise 

6. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a hlasování o návrhu představenstva 
družstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020; 

7. Hlasování o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o investičním úvěru reg. číslo 
SU/0001/NCINV/01/00027456 s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 
PSČ 140 78, IČO 49240901; 

8. Hlasování o schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o nezávazném kontokorentním úvěru reg. číslo 
SU/0001/NCKTK/02/00027456 s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 
PSČ 140 78, IČO 49240901; 

9. Schválení třech Finančních záruk ve prospěch Citibank Europe plc, společnosti založené a 
existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované 
v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost 
v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese 
Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 281 98 131, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 59288; 

10. Diskuse, různé; 

11. Závěr.  

Účast na členské schůzi je právem člena družstva.   

Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, 
z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích.  

Podklady pro řádnou členskou schůzi budou k dispozici v sekretariátu předsedy představenstva 
družstva v Praze 10, Služeb 753/3 počínaje dnem 20.5.2021 každý pracovní den od 13.00 do 15.00 
hodin. 

V souvislosti s pandemií koronaviru budou všichni přítomní na této členské schůzi povinni: 

1. Dodržovat při usazení minimální rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti). 
2. Používat ochranný prostředek dýchacích cest, a to respirátor bez výdechového ventilku 

s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95. 
3. Každá osoba předloží před zahájením svolavateli členské schůze nebo jiné pověřené osobě 

potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny. 

 

V Praze dne 7.5.2021         

    Za představenstvo družstva 

Ing. Jiří Daněk 

               předseda představenstva 


