Vážení členové družstva,
vzhledem k pokračující epidemii Covid-19 doporučilo představenstvo ZOD Úmonín konání
členské schůze tak, jako v minulém roce, a to per rollam neboť zabezpečit konání veřejné
členské schůze by bylo problematické. ZOD Úmonín nechce vystavit účastníky členské
schůze riziku epidemie.
Program členské schůze zůstává stejný, jako na klasické členské schůzi a je rozšířen o
hlasování do orgánů družstva. Při hlasování na dálku platí pravidlo „Kdo nehlasuje, je proti
předloženému návrhu“. Členové družstva, kteří nezašlou hlasovací lístky zpět do družstva,
se považují, jako by hlasovali proti předloženému návrhu. ZOD Úmonín žádá členy družstva,
aby hlasovací lístky vraceli, a byla tak členská schůze per rollam usnášení schopná.
Hlasování členů družstva v rámci rozhodování per rollam započne 3.5. 2021, v tento den
budou všem členů družstva doručovány a zasílány poštovní službou návrhy rozhodnutí,
včetně hlasovacích lístků a veškerých podkladů, které jsou pro učinění rozhodnutí člena
nezbytné. Stejně tak budou návrhy rozhodnutí, včetně všech jejich příloh zveřejněny na
webových stránkách družstva (www. umonin.cz). Dnem následujícím po doručení návrhu
členovi, počíná členovi běžet lhůta 15-ti kalendářních dní na vyjádření (ke hlasování o
návrzích). Tato lhůta skončí nejpozději dne 26.5. 2021. Představenstvo po skončení hlasování
bude členy družstva informovat, a to na našich webových stránkách.
Chtěl bych Vám poděkovat jménem představenstva za důvěru, kterou jsme od Vás dostali
v uplynulém, leckdy složitém období.
Představenstvo ZOD Úmonín
Petr Franc – předseda představenstva
Vážení členové družstva,
dovolte mi, abych Vás informoval o hospodaření družstva. Rok 2020 byl pokračováním
Covidu-19, který nás potrápil organizačně, ale naštěstí i díky přísným opatřením se více
nerozrostl. Rostlinná výroba dosáhla velmi dobrých výsledků i s pokračujícími extrémními
výkyvy počasí, kdy nám zase spadly kroupy. Opět nám pomohlo pojištění plodin. Začátkem
jara panovalo sucho, které vystřídalo zmíněné deštivé počasí. Na podzim pak byl velký
problém správně zasít ozimy, přesto se většina zvládla dobře. Bohužel na některých polích
stojí voda místy dodnes. Začíná se nám projevovat zastaralá technika, kdy i stěžejní traktory
Case zůstávají delší dobu v servisech.
Produkce chovu prasat se stále drží na dobré úrovni, ale bohužel ji pandemie koronaviru
postihla nejvíc. Cena odbytu vepřového žíru v živém vystoupala na začátku roku ke 38 Kč/kg
a na konci roku extrémně spadla na 23 Kč/kg a vypadalo to, že se trh zhroutí. Naštěstí se tak
nestalo a cena začíná pomalu stoupat. Výhledově hledáme nový odbyt v mikroregionu.
V chovu skotu je pro nás stále stěžejní produkce mléka, kterou potřebujeme zvýšit, zatím
nedosahujeme požadované míry intenzity. Cena mléka nám lehce klesla oproti minulému roku
na 8,7 Kč/l. Výkrm býků se drží na dobré úrovni, cena odbytu je stálejší a nespornou
důležitostí je i výroba chlévského hnoje.
Stále pokračujeme v plnění rezervního fondu „na horší časy“, do kterého jsme vložili 0,5mil.
Kč. Fond bude pokrývat výkyvy cen, počasí a připraví nám finance na budoucí investice.
Hospodaření družstva za rok 2020 skončilo s čistým ziskem ve výši 1,8 mil. Kč.
Neváhejte mě kontaktovat
www.umonin.cz)

k bližším

informací

o

chodu družstva. (kontakt na

Za vedení družstva
Ing. Jan Sixta - ředitel (604 275 777)

