Krajské informační středisko
Středočeského kraje o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ROK 2016
Nositel statutu: Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova
Středočeského kraje podporováno Ministerstvem zemědělství.
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Vážení přátelé,

předkládám vám výroční zprávu Krajského informačního
střediska Středočeského kraje o.p.s., která popisuje činnost a
hospodaření KIS v roce 2016.

Ing. Gabriela Jeníčková
ředitelka společnosti
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Základní údaje o společnosti
Obchodní jméno: Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s.
Identifikační číslo: 272 33 162
Založení: 22. dubna 2005
Zapsána: O 366 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo společnosti: Poštovní 4, Příbram V
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 528275379/0800
Působnost: Středočeský kraj
Statutární zástupce: Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka společnosti
Kontakty: tel: 721 315 260
e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz
web: ww.kis-stredocesky.cz
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Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
- poskytování informací a poradenství se zaměřením na problematiku
zemědělství a rozvoje venkova, přenosem od centrálních orgánů ČR,
Krajského úřadu v Praze, Státního intervenčního fondu a
Pozemkového úřadu v Příbrami a od Ústavu zemědělských a
potravinářských informací Praha, nediskriminačně zemědělským
podnikatelům a jejich profesním sdružením ve Středočeském kraji,
regionálním iniciativám rozvoje venkova i lokálním samosprávám v
kraji a nestátním neziskovým organizacím s rezortním (zemědělství a
venkov) zaměřením působícím v kraji (dále jen "cílové skupiny")

-

šíření informací všem cílovým skupinám v kraji za účelem
zprostředkování jejich kontaktů na zemědělské státní a akreditované
poradce v registru Ministerstva zemědělství České republiky

- šíření informací na základě spolupráce s akčními skupinami, se
zemědělskými školami a výzkumných ústavů a s informačními
středisky v ostatních krajích, a to za účelem zlepšení informovanosti
cílových skupin v kraji o posledních poznatcích v oblasti vědy a
výzkumu a o aktivitách zemědělských škol a výzkumných ústavů v
kraji
Doplňková činnost: vzdělávání dospělých v oblasti zemědělství a rozvoje
venkova
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Členové Správní rady

Ing. Karel Daniel, předseda
Ing. Milan Šustr, místopředseda
Jiří Dřízal, člen
Ing. Vladimír Pešta, člen
Ing. Otakar Janeba, člen
Ing. Vladimír Kuncl, člen

Členové Dozorčí rady

Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda
Alena Horáková, člen
Bohuslav Mašek, člen
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Zakladatelé

Regionální agrární komora Středočeského kraje
Příbram V, Poštovní 4, PSČ 261 01
Identifikační číslo: 26717816

Agrární komora Příbram
Příbram V, Poštovní 4, PSČ 261 01
Identifikační číslo: 46355421

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Příbram a
Beroun
Příbram V, Poštovní 4, PSČ 261 01
Identifikační číslo: 70954496

Asociace soukromých zemědělců okresu Příbram
Brzina 7, 262 56 Svatý Jan
Identifikační číslo: 26535572
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Činnost v roce 2016
Informační podpora Společné zemědělské politice
V únoru 2016 byla vypracovaná nabídka ze strany KIS na organizaci série školení k dotacím po
celém Středočeském kraji za finanční dotace od Sítě pro venkov. Naše nabídka byla vítězná a byly
zorganizovány semináře ve všech okresech po celém kraji na téma Dotace 2016, viz tabulka níže.
Po semináři na Dotace byly zmíněny novinky chystající se v 2. pololetí v nitrátové směrnici.

Semináře na téma DOTACE 2016/ Jednotná žádost
Název seminářů

Počet seminářů

Počet účastníků

Dotace 2016, Němčice u Kolína

1

140

Dotace 2016, Mělnické Vtelno

1

160

Dotace 2016, Poděbrady

1

135

Dotace 2016, Benešov

1

152

Dotace 2016, Krásná Hora Příbram

1

225

Dotace 2016, Hodkovice

1

94

Dotace 2016, Senomaty

1

143
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Informační podpora Rozvoje zemědělství a venkovského
prostoru, semináře k PRV 2. a 3. kolo
Síť pro venkov vypsala výběr pro organizaci seminářů na téma Program rozvoje venkova 2. a 3.
kolo. Pro organizaci seminářů bylo vybráno Krajské informační středisko Středočeského kraje.
2. kolo PRV bylo pořádáno formou třech seminářů na různá témata ve Slezské Praha. Proškoleno
bylo 124 lidí. Přednášejícím byl Ing. Pavel Černý, VŠE Praha. Přítomny byli pracovnice SZIF pro
zodpovězení otázek. Seminář se konal 19. 4. dopoledne a 21. 4. dopoledne a odpoledne.
3. kolo PRV bylo pořádáno jako jednodenní školení na všechna témata 3. kola. Seminář se opět
konal ve Slezské ulice v Praze dne 27.9.2016. Proškoleno bylo 83 osob.

Semináře na téma Program rozvoje venkova 2. kolo a 3. kolo
Název seminářů

Počet seminářů

Počet účastníků

PRV 2. kolo Investice, agroturistika

1

55

PRV 2. kolo zahájení činnosti mladých zemědělců

1

49

PRV 2. kolo lesy

1

20

PRV 3. kolo

1

83

Z Programu rozvoje venkova jsme se v letošním roce věnovali Pozemkovým upravám. Seminář
ke Komplexním pozemkovým úpravám jsme ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov uspořádali
20. října 2016 v prostorách Katedry zahradní a krajinné architektury na České zemědělské
univerzitě v Praze. Semináře se účastnili ve velké většině studenti zemědělské univerzity. Počet
účastníků byl 39 osob. Přednášku měli zaměstnanci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy
Ing. Batysta a Ing. Pochop. Zaměstnanci Státního pozemkového úřadu Ing. Capoušková, Ing. Jahn,
Ing. Kusovský.
Spolupráce se Sítí a MAS Podbrdsko proběhla na přípravě semináře k Pozemkovým úpravám
v Centru volnočasových aktivit v obci Milín na příbramsku. Seminář se konal 1.11.2016.
Přednášejícími byli zaměstnanci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Ing. Batysta a Ing.
Pochop. Zaměstnanci Státního pozemkového úřadu Příbram Ing. Kovářová a Ing. Kubová
seznámili přítomné s problematikou pozemkových úprav ze své pohledu. Podařilo se získat i
starostu a zemědělce, aby pohovořili o tom jak vidí Pozemkové úpravy oni, co jim přinesly,
případně vzaly. Semináře se účastnilo 29 osob.
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Semináře na téma Pozemkové úpravy
Název seminářů

Počet seminářů

Počet účastníků

Komplexní pozemkové úpravy na ČZU

1

39

Pozemkové úpravy Milín

1

29

Spolupráce mezi informačními středisky
Krajská informační střediska si vzájemně posílají své informační zpravodaje. Společně jsou
konzultovány plány činnosti na aktuální rok, zpětné vazby, soutěž Regionální potravina,
spolupráce při přípravě prezentace a zajištění informačního stánku KIS na Zemi živitelce
v Českých Budějovicích.
Jako každý rok,
v letošním
prezentovala

tak

i

roce
krajská

informační střediska svou
činnost na výstavě Země
Živitelka

v Českých

Budějovicích. Stánek byl po
celou dobu výstavy hojně
navštěvovaný.
Organizátorem

letošního

roku byl KIS Středočeského kraje. S KIS Ústeckého kraje již druhým rokem spolupracujeme na
společném Marketinkovém fóru, tentokrát konaného v Kostelci nad Černými Lesy, školní podnik
ČZU. Na Fóru máme ochutnávku všech vítězů Regionální potraviny Středočeského a Ústeckého
kraje.
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Informace ke kontrole podmíněnosti, tzv. Cross-compliance,
GAEC, nitrat, LFA, ekologická újma
V dubnu 2016 proběhla školení k Nitrátové směrnici a následně k Jednotné platbě v Kladně,
Berouně, Kutné Hoře. V září ve
Středočeském kraji proběhli čtyři
semináře

na

podpora

pro

zemědělce

v rámci

implementace

směrnice

Rady

91/676/EEC
Nitrátová

téma

(nitrátová
směrnice

doplněna informacemi

„Informační

směrnice).
byla

poté

k 3. kolu

Programu rozvoje venkova.

Semináře na téma Nitrátová směrnice a DOTACE 2016/ Jednotná
žádost duben 2016
Název seminářů

Počet seminářů

Počet účastníků

Dotace a Nitrátová směrnice 2016, Kladno

1

141

Dotace a Nitrátová směrnice 2016, Beroun

1

86

Dotace a Nitrátová směrnice 2016, Kutná Hora

1

134

Počet seminářů

Počet účastníků

Název seminářů

Nitrátová směrnice a PRV 3. kolo Příbram

1

38

Nitrátová směrnice a PRV 3. kolo Poděbrady

1

52

Nitrátová směrnice a PRV 3. kolo Dobrovice

1

39

Nitrátová směrnice a PRV 3. kolo Rakovník

1

30
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Informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do
praxe
Informace z vědy a výzkumu jsou získávány z ČZU v Praze a také z portálu UZEI. Získané informace
jsou uveřejňovány na webu KIS. Nově byla domluvena spolupráce se studentkou doktorandského
studia

na

Mendelově

univerzitě v Brně, která by
uveřejňovala své poznatky
z výzkumu
magazínu

v Informačním
a

webových

stránkách KIS. O nových
směrech hovořili přednášející
z ČZU

na

Marketinkovém

fóru v Kostelci na Černými
Lesy.

Propagace značky Regionální potravina
V letošním roce se KIS Středočeského kraje stal organizátorem Středočeské Regionální potraviny.
Jako subdodavatelé byli v projektu Regionální agrární komora a MAS Podbrdsko. Na soutěži se
KIS podílí již 7. rokem, v případě let 2010-2015 jako hlavní subdodavatel.
Organizace soutěže je v těchto aktivitách: vytvoření projektu a jeho předání na SZIF, mediální
zajištění celého projektu, tvorba a distribuce metodiky, organizační zajištění zasedání
hodnotitelské komise, tvorba katalogů, letáků, certifikátů, plaket, slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže na Zámku Kačina, okres Kutná Hora, zajištění prezentace soutěže na výstavě Zemědělec
2016 v Lysé nad Labem, zajišťování prezentace značky Regionální potravina formou ochutnávek,
zajištění Marketinkového fóra, zajištění Setkání zemědělců okresů Příbram a Beroun, zajištění
propagačních materiálů. KIS zveřejňuje na svých webových stránkách informativní články o
soutěži, vítězích, ochutnávkách, slavnostním předání ocenění, farmářských trzích, ale i o
bezpečnosti potravin a také o nebezpečnosti některých potravin. Zajišťujeme tisk a distribuci
Katalogů a letáků výrobků Středočeské Regionální potraviny. Dále na ochutnávkách rozdáváme
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Mapu oceněných Regionálních potravin 2016 a Katalog oceněných potravin v ČR, které vydává
SZIF.
Vše o Regionální potravině na http://www.kis-stredocesky.cz
KIS Středočeského kraje zajišťoval vítězné Regionální potraviny na akci Poznej město jinak, dne
17. 9. 2016 na Malostranském náměstí. Zajištění jak vítězných potravin, tak personálu proběhlo
na akci MZe Poznej svého farmáře na farmě Košík dne 9. 7. 2016. Dále KIS zajišťoval vítězné
Regionální potraviny a potraviny označenou Klasou na ochutnávku a občerstvení ve stánku SZIF
na výstavě Zemědělec podzim 2016 v Lysé nad Labem.
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OCHUTNÁVKY
čas

Adresa

Středočeské Regionální potraviny 2016
14.5

Farmářské trhy Benešov

8 – 12 hod

Benešov, Masarykovo náměstí

11.6

Farmářské trhy Sedlčany

8 - 12 hod

Náměstí T.G.M. Sedlčany

15.6

Den otevřených dveří AGRA ŘISUTY,
Polní den

10 -14 hod

Farma Řisuty Ledce 162, okres Kladno

16.6

Farmářské prodejní trhy v Rakovníku 7 – 12 hod

Husovo náměstí, Rakovník

18.6

Středověký jarmark v Mladé
Boleslavi

11—19 hod

Staroměstské náměstí Mladá Boleslav

25.6

Uhlířskojanovické slavnosti

10 –14hod

Václavské náměstí, Uhlířské Janovice,
okres Kutná Hora

23.7

Skalecká pouť v Mníšku pod Brdy

10 -18 hod

Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. Svobody

3.9

Královické dožínky

14 - 19 hod

Královice, okres Slaný

10.9

Tradiční dožínky a vinobraní na
zámku Kačina

11 –18 hod

Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, okres
Kutná Hora

17.9

Farmářské trhy Příbram

7-11,30 hod

Dvořákovo nábřeží Příbram

24.9

Podbrdský farmářský a řemeslný trh

10 -14 hod

Podbrdské muzeum, Palackého 10,
Rožmitál p.Tř

1.10

Festival řemesel a jablečných
slavností, Strančice

10 -14 hod

Strančice, areál minigolfu vedle
vlakového nádraží, okres Praha - východ

6.10

Výstava Zemědělec

9 - 13 hod

Masarykova, Lysá nad Labem

7.10

Výstava Zemědělec

9 - 13 hod

Masarykova, Lysá nad Labem

8.10

Výstava Zemědělec

9 - 13 hod

Masarykova, Lysá nad Labem

15.11.

Marketinkové fórum

16 – 18 hod

Kostelec nad Černými Lesy, ČZU

30.11.

Setkání zemědělců Příbram a Beroun 13 – 19 hod

ZOD Starosedlský Hrádek
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Propagace zemědělství v základním školství
Se základní školou v Rožmitále pod Třemšínem jsme navázali velice úzkou spolupráci, a to
ohledně vysvětlení potřebnosti propagace na základní škole kvality potravin- byla pro školu
objednána kniha o potravinách z MZe. Dále byly škole předány pracovní sešity, vydávané
Zemědělským svazem o zemědělství, které mohou dítě provázet od druhé třídy až po devítku.
Sešity se zabývají půdou, vodou, krajinou, rostlinami i zvířaty. Ve spolupráci se Zemědělským
svazem a MAS Podbrdsko jsme na základní škole v Rožmitále pod Třemšínem uspořádali besedu
s následnou naučnou stezkou.

Pro základní školu J.J. Ryby jsme uspořádali Den otevřených dveří v ZD v Pňovicích. Akce se
zúčastnili žáci celé školy od 1. tříd až po 9. třídy se svými učiteli. 3. 6. 2016 se konalo setkání
ředitelů základních a mateřských škol na území MAS PODBRDSKO. Ing. Jeníčková představila
ředitelům možnosti spolupráce na zemědělské osvětě dětí.
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Seminář Půdoochranné technologie
V Příbrami se dne 3. 11. 2016 konal seminář „Půdoochranné technologie vhodné pro plnění
podmínek DZES a nástroje pro posouzení erozního ohrožení dílů půdních bloků vedených v LPIS“.
Seminář organizačně zabezpečilo Krajské informační středisko Středočeského kraje ve spolupráci
s Výzkumným ústavem meliorace a ochrany půdy, Ministerstvem zemědělství a Ústavem
zemědělské ekonomiky a informací. Prezentace přednášejících Ing. Brázdy, Ing. Batysty a Ing.
Srbka

jsou

na

stránkách

KIS

v odkazu:

http://www.kis-

stredocesky.cz/default.asp?ids=4240&ch=657&typ=2&val=4240.

Dokumenty jsou uloženy v sídle KIS Středočeského kraje o.p.s., Příbram V, Poštovní 4.

Výroční zpráva za rok 2016 byla schválena Správní a Dozorčí radou dne 15. 6. 2017.
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Hospodaření za rok 2016
Rozvaha
Aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Pohledávky
Finanční majetek

v tis. Kč
285
-285
5
1942

Aktiva celkem
Pasiva
Základní jmění
Závazky
Výsledek hospodaření
Jmění

1947
v tis. Kč
4
34
281
1628

Pasiva celkem

1947

Výkaz zisku a ztrát
Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem

činnost (v tis. Kč)
hlavní
hospodářská
34
173
308
611
475
17
7
0
11
0
835
801

Výnosy
Tržby za vlastní výkony
Provozní dotace
Výnosy celkem

činnost (v tis. Kč)
hlavní
hospodářská
333
1085
500
0
833
1085

Výsledek hospodaření

-2

284
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