
ZOD DELTA Štípa, družstvo, Za Dvorem 305, Štípa, 763 14 Zlín 12, tel: 577914185, mail: info@zodstipa.cz 

 

 P O Z V Á N K A 

na členskou schůzi ZOD DELTA Štípa, družstvo, 

která se koná 24. června 2020 v 16 hod. v sále ZDV Fryšták  
 

Program:  1. Zahájení 

       2. Volba mandátové, návrhové komise, skrutátorů, určení zapisovatele 

  3. Zpráva o stavu členské základny 

       4. Zpráva o činnosti družstva za rok 2019  

  5. Zpráva o činnosti společnosti Agrodelta, s. r. o. za rok 2019  

  6. Zpráva mandátové komise 

  7. Dovolba členů kontrolní komise – náhradníka, oznámení změn v kontrolní komisi 

  8. Hospodářský výsledek společností ZOD DELTA Štípa, družstvo   

          a AGRODELTY, s. r. o. za rok 2019 a návrh na jeho rozdělení 

  9. Zpráva předsedy kontrolní komise 

           10. Diskuze, různé 

           11. Usnesení 

           12. Závěr  
        

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit, pověřte zastupováním jiného člena (plná moc).  

Neomluvená neúčast je podle usnesení členské schůze sankcionována 500,- Kč. 
 

         ing. Petr Slovák - předseda představenstva 

         ZOD DELTA Štípa, družstvo 

 

Jízdní řád autobusu: 

1. autobus - Kostelec  15:15 hod.  2. autobus - Hvozdná - u rybníka 15:00 hod. 

         Lešná 15:20 hod.           Hvozdná - Osmek 15:05 hod. 

         Štípa 15:25 hod.           Ostrata   15:10 hod. 

         Velíková 15:30 hod.           Velíková - točna  15:15 hod. 

         Fryšták 15:40 hod.           Fryšták   15:25 hod. 

 

Po skončení schůze jedou autobusy zpět. 

 

…................................................................ zde odstřihněte ….............................................................. 

 

P L N Á   M O C 

 
 

Já ........................................................................., narozen/a dne ................................... 
bytem ...................................................., pověřuji ............................................................. 
narozeného/nou dne ........................., bytem ....................................................................  
 
zastupováním na členské schůzi ZOD DELTA Štípa, družstvo, konané dne 24.6.2020  
v sále ZDV Fryšták. 
 
V .....................   dne ..................   .................................... 
              podpis 



ZOD DELTA Štípa, družstvo, Za Dvorem 305, Štípa, 763 14 Zlín 12, tel: 577914185, mail: info@zodstipa.cz 

 

 
 
 

Ve Štípě 25.5.2020 

 

Vážené členky, vážení členové, 

 

 představenstvo družstva se na základě posledních opatření a povolení při potlačování nákazy 

Covid 19 rozhodlo svolat členskou schůzi ZOD DELTA Štípa, družstvo ještě před prázdninami. 

 

 Na členské schůzi budete informováni o hospodářském výsledku společnosti ZOD DELTA 

Štípa, družstvo a společnosti Agrodelta, s. r. o., dále budete informováni, jak firmy zvládají 

neobvyklou situaci způsobenou koronavirem a bude nutné zvolit náhradníka do kontrolní komise. 

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak se onemocnění Covid 19 bude šířit v letních měsících, připravujeme 

různá hygienická opatření i pro průběh členské schůze. Jednou z preventivních opatření by mohlo být 

i to, že Vám v dnešním dopise oznámím hospodářský výsledek s návrhem na jeho rozdělení, stručně 

Vás seznámím s dalšími body členské schůze a požádám zvláště starší členy, aby v této době zvážili 

svou účast na schůzi a spíš pověřili někoho zastupováním na základě plné moci. 

 

 Krátce k jednotlivým bodům, o kterých jsem psal: 

 dovolba člena kontrolní komise – v březnu letošního roku naše řady opustila po těžké nemoci 

paní Irena Pekařová, předsedkyně kontrolní komise. Na uvolněné místo v kontrolní komisi 

nastoupil náhradník pan Milan Halaška. Kontrolní komise si dosud nezvolila předsedu, ale 

povinností členské schůze je podle stanov zvolit náhradníka kontrolní komise. Z Vaší strany 

je možné posílat návrhy na obsazení tohoto postu. 

 hospodaření firem v době koronaviru se odrazilo především u společnosti ZOD DELTA Štípa, 

družstvo snížením zakázek na přidružené výrobě a zakázek na autodopravu. V tomto období 

jsme zaměstnance využili na úklidové a stavební práce. 

 hospodářský výsledek je u společnosti ZOD DELTA Štípa, družstvo – účetní výsledek ztráta 

1.260.529,- Kč. Ekonom navrhuje převod ztráty na účet ztrát minulých let a jeho započtení 

s nerozděleným ziskem minulých let.  

 hospodářský výsledek je u společnosti Agrodelta s. r. o. – účetní výsledek zisk 3.322.242,73 

Kč. Ekonom navrhuje účetní zisk převést na účet zisku minulých let. Zároveň je nutno odvést 

daň z příjmu ve výši 1.168.880,- Kč.   

 

 To jsou ve stručnosti hlavní body letošní členské schůze. Pokud by došlo ke zhoršení situace 

z důvodu potlačení koronavirové nákazy, bude členská schůze odvolána. 

 
 S pozdravem 

 

 

 

         Ing. Petr Slovák 

 
 


