
Návrh usnesení 

z členské schůze Moravy, mlékařského odbytového družstva (IČO 60742780), 

konané dne 16. června 2021 v Hotelu Allvet u Vyškova 

z celkového počtu …………………..  hlasů je přítomno   ………………  , co je …….… % 

 

I. Členská schůze schvaluje: 

1) Řídícího členské schůze Ing. Vaňous. 

 

2) Volbu členů mandátové komise ve složení: ……………………………………………… 

Volbu členů návrhové komise ve složení: ……………………………………………….. 

Zapisovatele zápisu ………………………………………………………………………. 

Volbu ověřovatelů zápisu …………………………............................................................ 

 

3) Zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období a zásadní podnikatelské záměry 

přednesenou předsedou Ing. Žďárským. 

    

4) Účetní závěrku družstva za rok 2020 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy 

ve znění předneseném představenstvem a rozhodnutí o rozdělení kladného 

hospodářského výsledku ve výši 14.638.535,49 Kč. Jeho část ve výši 14.116.259,38 Kč 

bude převedena na účet č. 429 - neuhrazená ztráta minulých let a zbytek ve výši 

522.276,11 Kč bude převeden na účet č. 428 – nerozdělený zisk minulých let, kde bude 

evidován zůstatek ve výši 3.564.844,63 Kč. K této částce bude přeúčtován zůstatek účtu 

č. 426 – jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 971.237,11 Kč. Po přeúčtování 

všech položek bude zůstatek na účtu č. 428 – nerozdělený zisk 4.536.081,74 Kč. 

 

5) Finanční plán družstva pro rok 2021 tak jak byl předložen ředitelem družstva Ing. 

Všetičkou. 

 

6) Ing. Karla Nováka, IČ: 48611107 jako auditora účetní závěrky družstva pro rok 2021. 

 

7) Volbu členů představenstva a kontrolní komise tak jak je uvedeno v zápise Mandátové 

komise. 

 

8) Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a kontrolní komise družstva. 

 

 

II. Členská schůze bere na vědomí: 

1) Zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou Ing. Uchytilem. 

 

 

III. Členská schůze ukládá: 

 

a) Představenstvu a jeho členům: 

1) Aktivně obhajovat postavení producentů mléka a jejich přínosu pro udržitelný 

způsob hospodaření na všech vládních i nevládních jednání. 

2) Aktivně se zapojit do příprav nového plánovacího období SZP. 



3) Plnit a vyhodnocovat usnesení členské schůze a to i z let minulých. 

4) Připravit a vykonat veškeré potřebné kroky a úkony tak, aby nejpozději v 1. 

polovině roku 2022 mohla členská schůze MOD MORAVA schválit fúzi s MOD 

VIAMILK CZ družstvo. Seznámit členskou základnu před schválením fúze 

s jejími podrobnostmi. 

5) Zabývat se přednesenými diskusními příspěvky na dnešní členské schůzi. 

 

b) Řediteli družstva: 

1) Jednat aktivně s mlékárnami o promítnutí rostoucích cen krmiv a ostatních nákladů 

do ceny mléka. 

2) Připravit cesty pro certifikaci udržitelného hospodaření / výroby mléka členů 

MOD MORAVA. 

 

c) Členům družstva: 

1) Aktivně se zapojit prostřednictvím svých nevládních organizací jejichž jsou  

členy k podpoře produkce a spotřeby mléka a mléčných výrobků.  

2) Zapojit se do certifikace udržitelného hospodaření / výroby mléka. 

3) Plnit usnesení členské schůze i z minulých.  

 

  

Za návrhovou komisi přednesl:  Ing. ………………………………………. 

 

 

Usnesení bylo schváleno přítomnými hlasy v počtu ………….. tj. ………% všech přítomných 

hlasů. 

 

Za návrhovou komisi: 

 

 

…………………………       …………………………     ………………………… 

 

 


