
Informační centrum pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658      mobil: 602 341 689      e-mail: oakmo@oakmo.cz       www.kisuk.cz

V rámci akce „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ firmy AGRALL se konala porada zemědělců OAK 
Most – Teplice v zasedací místnosti střediska.
Zemědělci nejen shlédli přehlídku zemědělských strojů a techniky prodejního střediska 
AGRALLL, ochutnali regionální potraviny, ale na poradě byli informováni o aktuálních 
otázkách a činnosti OAK Most.
Poradu řídila ředitelka Ludmila Holadová a předseda představenstva Josef Zeidel.

Bylo projednáno:

1) Prezentace pojišťovny JB Group s.r.o.

2) Informace Ing. Tomáše Valiny – vedoucího odboru LPIS – SZIF Ústí nad Labem – co 
nás čeká

3) Aktivity OAK Most za rok 2016

4) Aktivity OAK Most za období 01-02/2017 a výhled do konce roku

5) Semináře 03-04/2017 – pozvánky jsou uvedeny na stránkách – je nutné je 
absolvovat

6) Závěry z jednání česko-německé zemědělské komise – projednány 3 projekty: 

 včelaři

 spolupráce s AK Sasko v roce 2017 

 velký projekt VÚRV v.v.i Chomutov.

7) Roční účetní závěrka OAK Most za rok 2016: 

 výkaz zisků a ztrát

 rozvaha

 příloha k roční účetní závěrce

 inventury účetní i fyzické
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8) Osobnost roku 2016 Ústeckého kraje – na náš návrh bylo ocenění uděleno panu 
Adolfu Loosovi, farmáři z Hory Sv. Kateřiny a napsali jsme mu blahopřání.

9) Sněm AK ČR – 16. 3. 2017 – jediný kandidát Ing. Zdeněk Jandejsek – firma RABBIT 
Trhový Štěpánov, a.s. – jednání a představení se bude dne 8. 3. 2017 před 
přátelským setkáním na valné hromadě KAK ÚK v SŠT Most.

10) KIS – Informace – zatím s MZe nedořešeno, ale OAK Most podává všem 
registrovaným členům informace dál – www.kisuk.cz – bezplatně a bez dotací. 
Požádali jsme zemědělce dopisy o potvrzení spolupráce – chodí nám plno potvrzení 
od zemědělců a dostali jsme již několik krásných dopisů, abychom to nevzdávali a 
poděkování za poskytnuté informace. Dořešení je v nedohlednu -  byla porada na AK 
ČR dne 20.2.2017, které se účastnil spolu s MZe víceprezident AK ČR Ing. Václav 
Havlíček a budou tuto situaci chtít dořešit. Nedříve však bude koncem 1. pol. 2017

11) Soutěže regionálních potravin
a. Přemysl Oráč – vydána metodika – od 1.3.2017 mohou potravináři podávat 

žádosti
b. Regionální potravina – pracujeme na nabídce RP pro SZIF

12) Setkání 8.3.2017 – pí Holadová zve všechny

13) Konzultace k modernizaci a zjednodušení administrativy SZP – dotazník – informace 
je na stránkách www.kisuk.cz. Při jednání se saskými kolegy je velký důraz kladen na 
vyplnění tohoto dotazníku – u nich již delší dobu tato komunikace probíhá, je třeba, 
aby vyplnili všichni zemědělci, protože laická veřejnost vyplňuje také, a ne všichni 
hodnotí zemědělce dobře. Zejména v Sasku mají s tím velké problémy.

14) Rozšíření živnostenských oprávnění o dalších 7 činností OAK Most

15) Semináře – zúčastňovat se všichni – jsou potřeba i pro traktoristy  - odborná úroveň 
přednášejících je vysoká.

16) Strategie resortu MZe do r. 2030 – sledujte na www.kisuk.cz

ÚČAST JE DŮLEŽITÁ, PROTO VŠICHNI PŘIJĎTE!!

V Mostě, dne 24. 2. 2017
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