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pro řádnou valnou hromadu akcionářů konanou dne 24.6. 2020
Představenstvo akciové společnosti AGROPODNIK, a. s., Velké Meziříčí se sešlo
v uplynulém období od minulé řádné valné hromady na svých zasedáních celkem 4x.
Na svých zasedáních řešilo aktuální problémy a záměry společnosti. Účast na
představenstvech byla 100 %.
Z důvodu špatného ekonomického vývoje výsledků střediska kovovýroby a
dlouhodobě velkých problémů s personálním obsazením pracovních míst, rozhodlo
představenstvo ukončit činnost tohoto střediska ke dni 31.12. 2019. Část strojního
vybavení zůstala k potřebám střediska služby, zbytek byl odprodán. Se zaměstnanci
tohoto střediska byl ukončen pracovní poměr ke konci roku 2019.
V letošním roce rozhodlo představenstvo nadále pokračovat v obměně zastaralého
vozového parku. Na středisko služby byla na vyvážení kejdy objednána výroba a
úprava podvozku pro nerez nádrž o objemu 16 m3 od firmy Agrostar cisterny s.r.o.,
Velká Bíteš za cenu 862 290 ,-Kč bez DPH.
Z důvodu havarijního stavu dešťové kanalizace na středisku sila Žďár rozhodlo
představenstvo o zahájení 1. etapy generální opravy kanalizace v měsíci květnu,
přeložku provádí firma VHS Žďár nad Sázavou, s.r.o. za cenu 964 144,-Kč včetně DPH.
Společnost se v oblasti pracovně právních vztahů kromě zákonných prostředků
řídila dohodou v kolektivní smlouvě. V oblasti ochrany životního prostředí firma dodržuje
veškeré zákonné normy pro ni vyplývající. Společnost nemá organizační složku
v zahraničí. V oblasti aktivit výzkumu a vývoje firma sama nevyvíjí žádné aktivity.
Společnost za 1. čtvrtletí roku 2020 nezaznamenala v souvislosti s nákazovou
situací infekcí COVID 19 žádné negativní dopady na ekonomický vývoj firmy.
Ve společnosti nenastaly po rozvahovém dni významné skutečnosti, které by měly
vliv pro naplnění účelu výroční zprávy.
Při hodnocení činností akciové společnosti je možno konstatovat, že podnik plní
poslání, ke kterému byl zřízen, tj. skladuje a distribuuje průmyslová a vápenatá hnojiva,
vyrábí krmné směsi podle podmínek platného zákona o krmivech, provádí medikaci
krmiv, obchoduje se zemědělskými komoditami, provádí aplikaci průmyslových hnojiv a
kejdy, vápnění, setí kukuřice, chemickou ochranu rostlin, obchoduje s pesticidy,
skladuje zemědělské komodity.
Další činnost společnost zaměřuje k zemědělské prvovýrobě. Provádí průzkum
požadavků na práce a nákupy krmných směsí a plánuje nákupy nových strojů tak, aby
byly uspokojeny požadavky prvovýroby.
Ve Velkém Meziříčí dne 14.5. 2020

Ing. Radvan Kosek
místopředseda představenstva
a ředitel akciové společnosti
AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

