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Usnesení
z jednání valné hromady OAK Most, konané dne 13.3.2018 

v zasedací místnosti SŠT Most - Velebudice

Návrhová komise ve složení:

Zdeněk Horák
Ing. Ivo Bednár
Aleš Charvát

Zdeněk Horák předložil valné hromadě OAK Most – Teplice tento návrh na usnesení.

I. Schvaluje:

1. předloženou roční účetní závěrku za rok 2017 všechny účetní výkazy dle materiálů 
předložených paní Ludmilou Holadovou, ředitelkou OAK Most.

2. předloženou zprávu dozorčí rady přednesenou Ing. Lenkou Valentovou.
3. návrh na rozhodnutí o rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za rok 2017, 

přednesený panem Františkem Vlčkem
4. vyhodnocení rozpočtu hospodaření OAK Most – Teplice za rok 2017 za vlastní činnost 

OAK
5. rozpočet hospodaření OAK Most – Teplice na rok 2018 za vlastní činnost OAK

II. Bere na vědomí:

1. zprávu ředitelky OAK Most paní Ludmily Holadové o činnosti OAK Most za rok 2017
2. informace o konání XXVI. sněmu v neděli 8. dubna 2018 v Brně

III. Ukládá představenstvu OAK Most – Teplice:

1. úzce spolupracovat s IC a podávat zpětnou vazbu, návrhy a připomínky pro AK ČR a MZe
2. úzce spolupracovat s MAS v dané oblasti
3. úzce spolupracovat s jednotlivými organizacemi (HSRM, Euroregion Krušnohoří atd.), 

podávat představenstvu a všem svým členům informace o výsledcích z jednání
4. vyjadřovat se k návrhům zákonů zasílaným AK ČR
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IV. Ukládá celé členské základně OAK Most – Teplice:
1. spolupracovat se starosty obcí a měst a mikroregionů v daném obvodu tak, aby byla 

navázána neformální spolupráce; zvát je na všechny akce
2. spolupracovat s poslanci a senátory ve všech volebních obvodech působnosti regionu
3. plnit své povinnosti z titulu členství v OAK a platit pravidelně členské příspěvky a 

zúčastňovat se všech akcí pořádaných OAK Most, SZIF, AK ČR, aby každý zemědělec 
byl informován o aktuálním dění

4. ve svém jednání být vždy čestný, spravedlivý, dodržovat morální kodex a ochotně 
spolupracovat a pomáhat slabším

5. plnit usnesení XXVI. Sněmu AK ČR ze dne 8.4.2018, která se uskuteční v Brně    
6. podporovat AK ČR v prosazování SZP po roce 2020                 

V. Požadavky na AK ČR:
1. nadále podporovat vyššími dotacemi živočišnou výrobu ve všech oblastech ČR
2. snížit byrokratickou zátěž – byrokracie dopadající na zemědělce se stává neúnosnou
3. prodloužit vratku spotřební daně i pro rok 2019 a další leta
4. prosazovat zájmy zemědělců na nastavení SZP po roce 2020 a aktivně obhajovat 

zájmy členstva a evropských struktur
5. prosadit zákon o těžko pojistitelných škodách

VI. Na závěr děkuje:

 celému kolektivu AK ČR pod vedením prezidenta Ind. Zdeňka Jandejska za operativní, 
aktuální poskytování informací, ať již v týdenních zpravodajstvích, na Portálu APIC 
nebo denních aktualitách na Portálu, dále za otevřenost při jednání s Bruselem, MZe, 
poslanci a vládou na podporu agrární politiky a vytvoření stejných podmínek jako ve 
starých členských zemích EU

V Mostě, dne 13.3.2018

Schváleno jednomyslně valnou hromadu dne 13. 3. 2018.




