
Vážená paní / Vážený pane 

v roce 2011 se Agro družstvo Sebranice zavázalo, že po dobu 5 let bude poskytovat členům 

ZD Radiměř, kteří mu odprodali svůj členský podíl, věrnostní  výhody. Přestože toto období skončilo, 

Agro družstvo Sebranice pro Vás chce zajišťovat tyto výhody i nadále. 

 Dále bychom  Vám tímto dopisem chtěli poděkovat za to, že jste s Agro družstvem uzavřeli 

v roce 2011 Smlouvu o převodu členských práv a povinností v družstvu a tím jste umožnili, aby ZD 

Radiměř pokračovalo ve své činnosti ve spolupráci s Agro družstvem Sebranice. Většina z Vás i po 

skončení 5ti letého období nadále pronajímá svou zemědělskou půdu ZD Radiměř. Toho si velmi 

vážíme a chceme, aby tato spolupráce i nadále pokračovala a je v našem zájmu, aby Vaše pozemky 

byly obhospodařovány s péčí řádného  hospodáře. 

 Vážíme si Vás a proto Vám chceme i nadále poskytovat tyto věrnostní výhody: 

 Příspěvek na obědy ve stávající výši pro bývalé členy a zaměstnance, kteří odešli do 

starobního, případně invalidního důchodu přímo z pracovního poměru ve společnosti  ZD 

Radiměř 

 Naturálie dle nabídky:   

- Obilí (ječmen,pšenice) v ceně 450 Kč/q včetně DPH  do 5 q  

- Brambory  konzumní  v ceně 350Kč/q včetně DPH do 3 q  

V případě zájmu je možno nahlásit a zaplatit své požadavky na telefonu 777 297 790 paní Koukalové 

Možnosti: 

 Zaslat na e-mail: naturalie@agrosebranice.cz  (jméno,příjmení,rodné číslo,adresa,rozpis 

svých požadavků dle nabídky, tel.kontakt) a zaplatit na číslo účtu 0000619591/0100 KB 

Svitavy, variabilní symbol = rodné číslo 

 Osobně 14.6.2019  od 10.30 –  12.00 hodin v Radiměři – v kanceláři střediska mechanizace 

 Individuální domluva s paní Koukalovou (osobně v Sebranicích nebo 14.6.2019 v Radiměři  od 

10.30 – 12.00 hod.) 

Termín objednávky: 

Od 17.6.2019 do 25.6.2019, provozní  hodiny od 7.00 do 15.00 hod – Sebranice- kanceláře ZD 

 Další konzumní brambory je možno zakoupit za standardní ceny v bramborárně Pohora- 

Sebranice, kde je široký sortiment konzumních a sadbových brambor, dále viz webové stránky 

www.agrosebranice.cz 

S úctou  

   Ing. Josef Nechvíle                                                 

předseda představenstva        

V Radiměři  5.6.2019 
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