Z Á P I S č. 12/IX
z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
dne 25.9. 2014 ve Vestci motel U krbu
Přítomni: dle prezenční listiny (11 členů předsednictva, 4 členové DR),
Program
1) Zahájení
Ing. Vinohradník zahájil jednání předsednictva a omluvil Ing. Kratochvíla, který se
účastnil jednání na Mze.
Ing. Králík informoval o úmrtí zakládajícího člena ČMSZP Ing. Josefa Rybníkáře,
který nedávno zemřel – byla věnována vzpomínka jeho památce.
Odsouhlasení změny programu oproti pozvánce – jednohlasně
2) Skalský Dvůr
Ing. Vinohradník informoval o stavu přípravy semináře, v současné době je připravena
pozvánka, která bude po podpisu neprodleně distribuována. Všichni pozvaní již
potvrdili účast.
Dohodlo se, že v rámci úsporných opatření bude pozvánka členům rozesílána
převážně elektronicky.
Vložné zůstane na úrovni předchozího roku.
3) Správa o hospodaření svazu
Správu přednesl místopředseda DR pan Kubal. V materiálech, které dostaly všichni
přítomní, bylo uvedena ekonomická situace od roku 2010, z které je zřejmé, že hlavní
a jediné příjmy ze členských příspěvků mají spíše sestupnou tendenci a situaci
vylepšuje výnos ze Skalského Dvora.
Svaz by přitom potřeboval zaměstnat tajemníka, který by zajistil mj. zastupování
na pracovních skupinách při Mze a podobných jednáních, protože dojíždění členů
úzkého vedení na tyto akce se jeví nadále jako neúnosné. Na přijetí zaměstnance do
standardního pracovního poměru však není dostatek finančních prostředků.
Situaci by vyřešila nabídka AK ČR, která by svaz přijala do svých prostor bez nároku
na platby nájemného a služeb s tím spojených. Jak vyplývá z přiložené tabulky,
znamenalo by to přínos minimálně 120 tis. Kč.
K tomu se rozproudila velmi bohatá diskuze, kde se názory na toto řešení diametrálně
různí – většina diskutujících je toho názoru, že svaz by měl zůstat v samostatných
prostorách, je tu jakási obava z ovlivňování politiky svazu ze strany AK (tento názor
sdělili pan Kresl, Ing. Valtr, pan Burkoň, Ing. Tůma, Ing. Buchta, Ing. Vráblík).
Naproti tomu Ing. Opat je toho názoru, že by naopak bylo dobré, kdyby svaz měl
svého zástupce, který by úzce spolupracoval se zaměstnanci AK.
Pan Burkoň a Ing Vráblík zdůraznili, že ČMSZP získal alespoň navenek velkou
prestiž a tím, že se členem svazu stal Svaz chovatelů masného skotu vznikla velká síla,
která nyní i v budoucnosti může udělat hodně pro oblast hory a podhory.
Z diskuze vzešel názor, že je nutno zachovat stávající prostory, ale zároveň všichni
uznávají, že samostatného odborného pracovníka je ve svazu třeba a je to otázka
financí. S ohledem na to, že svaz má určitým způsobem „našetřeno“, mohla by se tato
situace sice řešit hned, ale je nutno také řešit otázku získání financí do budoucna.

Padl návrh na žádost o dotace, ale to je spojeno s poradenskou činností.
Nakonec se rozhodlo, že hlavní slovo v tomto směru musí říci nový předseda a tento
návrh na nového předsedu musí zvládnout předsednictvo.
Po delší diskuzi se rozhodlo, že všichni přítomní navrhnou svého kandidáta - tento
návrh byl přítomnými přijat, jeden se zdržel hlasování.
Následně byla utvořena skupina, která s navrženými kandidáty promluví, výsledek
sdělí na příštím úzkém vedení, které se bude konat v druhé polovině října. Další
zasedání předsednictva bude na Skalském Dvoře, kde bude volba nového předsedy
svazu. Skupina byla jednohlasně odsouhlasena v tomto složení: pan Kudla,
Ing. Vinohradník a Ing. Vráblík.
Návrhy přítomných jsou tyto:
Pan Burkoň: Ing. Winter
Pan Kresl: Ing. Burkoň. Ing. Buchta, Ing. Winter
Ing. Vráblík se zdržel
Pan Filipi: Pan Burkoň, pan Kresl
Ing. Petrtýl: pan Burkoň
Ing. Tůma: pan Kresl, Ing. Buchta, pan Burkoň
Ing. Valtr se zdržel
Ing. Surovík: pan Burkoň
Pan Gottvald : pan Burkoň
Ing. Králík: Pan Kresl, pan Burkoň, Ing. Buchta
Ing. Buchta: pan Kresl, pan Burkoň, Ing. Winter
Pan Kudla Luboš: pan Burkoň, pan Kresl
Ing. Oplt.: Pan B. Kudla
Ing. Vinohradník: pan Kresl, Ing. Winter
Pan Ryšavý: Ing. Buchta, Burkoň, Ing. Vráblík
Pan Kubal: Ing. Buchta, pan Burkoň
Ing. Vinohradník dále vznesl dotaz na přítomné a jejich ochotu pracovat dále v úzkém
vedení. Snahu pracovat projevili: Ing. Surovík, Ing. Vinohradník, pan Kresl a Ing.
Buchta.
4) Různé
- Dopis ing. Vinohradníka na MZe a SPÚ – odpovědi Ing. Jurečky a Ing. Maradové,
dopisy dostali na stůl všichni přítomní (jednalo se pronájmy pozemků, aktualizaci
nájemních smluv, o majetkovém vyrovnání s církvemi atd.
- Bohužel se do konce jednání nedostavil Ing. Kratochvíl, který měl poreferovat o
stavu současného vyjednávání s EK, vedení svazu bude své členy informovat
jiným způsobem
- Webové stránky: fungují jen částečně, není nastavena aktualizace, problém se
složitou komunikací s dosavadním správcem stránek. Pokud se nepodaří navázat
kontakt, budou založeny nové webové stránky.
- Vzhledem k tomu, že není rozhodnuto o novém zaměstnanci svazu, bude nadále
v omezeném rozsahu pracovat pí Linhartová.

Zapsala:

Ing. Linhartová

Ověřil:

Ing. Vinohradník

