Pozvánka na XXV. Sněm Společnosti mladých agrárníků České republiky
Vážení členové,
dovolte, abych Vás touto formou pozval na XXV. Sněm společnosti mladých agrárníků České
republiky. Akce se uskuteční 6.7.2021 na farmě Rodiny Uchytilovy. Sněm bude volební z důvodu
skončení řádného mandátu členů dozorčí rady.
V pondělí 5.7.2021 se uskuteční otevřené prezidium s exkurzí na farmě rodiny Uchytilovy, na
které jste srdečně zváni. V příloze tohoto dopisu naleznete předběžný program, jak k prezidiu, tak ke
sněmu.
Připomínáme, že pro možnost volit, či být zvolen je třeba mít zaplacený členský poplatek 500 Kč
(200 Kč noví členové). Členský poplatek je možné zaplatit i na sněmu.
Rádi bychom podotkli, že z členských poplatků je placen především chod kanceláře. S ohledem
na poměrně náročný rok a nepřízeň epidemiologické situace se nám podařilo několik dílčích úspěchů:
-

Mimořádné kolo mladých zemědělců v roce 2021

-

Usilovně společně s evropskou společností mladých zemědělců CEJA bojujeme za znásobení
podpory na generační obměnu v rámci nové SZP.

Děkujeme za svěřenou podporu a těšíme se na shledání na sněmu!

Prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s.
David Brož

PROGRAM JEDNÁNÍ OTEVŘENÉHO PREZIDIA 5. 7. 2021
17:00

Exkurze: Farma Rodiny Uchytilovy, Uhřínov- Šeberov 5, PSČ 594 01

18:00

Prezidium: Samoobslužný bar na farmě Rodiny Uchytilovy, UhřínovŠeberov 5, PSČ 594 01

Program:
1.
2.
3.
4.

Představení kandidátů na funkci člena Dozorčí rady
Zprávy z jednání pracovní skupin
Informace o vyjednávání SZP
Diskuse a různé

Po jednání prezidia je možné diskutovat opatření v rámci 12. kola PRV
V případě zájmu je možné zajistit ubytování v dojezdové vzdálenosti od místa konání
Prosíme o přihlášení na prezidium do 1.7.2021 na mail kotrbata@smacr.cz

POZVÁNKA NA XXV. SNĚM SMA ČR
6. červenec 2021, farma Rodiny Uchytilovy
Uhřínov- Šeberov 5, PSČ 594 01
Prezident SMA ČR zve na základě rozhodnutí Prezidia SMA ČR všechny členy a příznivce na
XXV. Sněm Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s., který se koná v úterý 6. července 2021
od 9:00 hodin na Farmě rodiny Uchytilovy v Šeborově
1. Prezence účastníků XXV. Sněmu SMA ČR (od 8:30)
2. Zahájení (9:00)
3. Schválení programu XXV. Sněmu SMA ČR
4. Ustanovení tříčlenné volební komise, určení skrutátorů
5. Zahájení návrhu kandidátů do dozorčí rady SMA ČR
6. Zpráva Prezidia SMA ČR o činnosti za uplynulé období a návrh činnosti a rozpočtu na rok 2021
7. Zpráva Dozorčí rady SMA ČR
8. Ukončení podávání návrhů kandidátů do dozorčí rady SMA ČR
9. Přestávka (30 minut)
10. Volby členů dozorčí rady
11. Diskuse a různé
12. Usnesení a závěr
V případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů se se řádný Sněm v souladu se Stanovami SMA ČR (
čl. XII. odst.4.) koná se po uplynutí 30 minut od termínu řádně svolaného sněmu sněm náhradní
Po sněmu se přibližně od 13 hodin uskuteční společný oběd v Jelínkově Vile na adrese Třebíčská
342/10, 594 01 Velké Meziříčí
Účast na sněmu a doprovodném programu je nutné potvrdit kanceláři SMA ČR nejpozději do 1. července
2021, sdělte prosím také případný požadavek na ubytování a společný oběd (kotrbata@smacr.cz)

