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Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání komise pro zemědělství 
a venkov Rady Ústeckého kraje.

Předmětem výjezdního zasedání byla návštěva Školního statku Jezerka, Kadaň a 
návštěva Okresní agrární komory Most. Zemědělská komise si prohlédla celý 
areál Školního statku Jezerka, jak po stránce hospodaření v rostlinné výrobě, 
živočišné výrobě, mechanizace, půdního fondu a navrhla úkoly k řešení. Školní 
statek Jezerka patří pod Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci 
Ústeckého kraje.

Další zastávkou byla Okresní agrární komora v Mostě.

V sídle firmy v Mostě členové komise a hosté vyslechli:

 Prezentaci plánu činnosti OAK Most v oblasti informačního centra pro 
rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje

 Prezentaci Plánu činnosti IC – projekt „Regionální přenos informací“ –
dotační program 9.F.e na rok 2017

 Prezentaci IC v oblasti regionálních potravin u příležitosti REGIOFESTU 
v Chomutově

 Prezentaci projektu Regionální potraviny na roky 2017 – 2018

 Byli seznámeni s výroční zprávou OAK Most za rok 2016

 Čerpání a vyhodnocení dotace 2016 poskytnuté Ústeckým krajem

 Příprava projektů na rok 2017
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Členům zemědělské komise byly poskytnuty všechny informace:

 K žádosti a vyhodnocení KIS za rok 2016 vč. vyúčtování a účetních 
dokladů

 K žádosti a vyhodnocení DT č. 3 – Podpora zemědělství vč. účetních 
dokladů

 Souhrnné informace – týdenní za roky 2016 – 2017

 Informace k jednotlivým akcím za rok 2016 – 2017

 Redakční systém -  poskytování informací 423 zemědělským subjektům

 Přehled uskutečněných seminářů a workshopů za rok 2016-2017

Všechny prezentace a informace podala Ludmila Holadová – ředitelka OAK 
Most. Členové komise v diskuzi měli četné dotazy k situaci v zemědělství a 
všechny dotazy byly zodpovězeny.

Činnost OAK Most – Teplice byla všemi účastníky hodnocena velmi kladně, 
všechny materiály perfektně zpracovány a byly k dispozici všem členům komise.

Činnost OAK Most je velmi bohatá, nejen v oblasti informační činnosti a 
vzdělání, ale také v organizování soutěží o značku „Regionální potravina 
Ústeckého kraje“ a o značku „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje –
Kraje Přemysla Oráče“.

OAK Most také zajistila pro členy ZK ochutnávku regionálních potravin a malé 
občerstvení.

V závěru předseda Komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje pan 
Radek Černý poděkoval OAK Most za jejich vzornou a rozsáhlou činnost  a 
propagaci Ústeckého kraje a popřál OAK mnoho úspěchů v další práci.

V Mostě, dne 25. 5. 2017
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