USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY VINAŘSKÉHO FONDU ZE DNE 19.4. 2017

Usnesení 2.1.
Rada ukládá řediteli Fondu zpracovat ve spolupráci s advokátní kanceláří návrh pro
Ministerstvo zemědělství na postoupení nedobytných pohledávek návratných částí podpor
na výsadby vinic.
Usnesení 2.2.
Rada ukládá řediteli Fondu předložit na základě zprávy auditora návrhy na možné legislativní
úpravy zákona o vinohradnictví a vinařství s cílem vyjasnit činnosti Fondu dle tohoto zákona.
Termín předložení: říjen 2017.
Usnesení 2.3.
Rada schvaluje výroční zprávu Fondu a bere na vědomí účetní závěrku a zprávu auditora za
rok 2017 a předkládá je Dozorčí radě.
Usnesení 2.4.
Rada schvaluje spolupráci s auditorem Fondu na další rok.
Usnesení 3.1.
Rada zamítá návrhy obchodního řetězce Kaufland a pověřuje ředitele Fondu ve spolupráci
s agenturou McCann-Erickson jednáním o variantě spolupráce dle Fondu v co nejrychlejším
možném termínu.
Usnesení 3.2.
Rada rozhodla o výběru kreativních variant 1 a 2 pro komunikaci značení vín a ukládá
zabezpečit jejich rozpracování. Rada schvaluje testování těchto variant formou focus groups
a pověřuje ředitele Fondu jejich zajištěním.
Usnesení 7.1.
Rada rozhodla o zařazení výstav Vinex, Vinum Juvenale Praesentatio, Táborský festival vína,
Jihočeské slavnosti vína do podporovaných akcí (účast vystavovatelů).
Usnesení 7.2.
Rada schvaluje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro termín 1.7.-15.8.2017.
Usnesení 8.1.
Rada schvaluje návrhy rozpočtů na realizaci prezentací Fondu na výstavách Wine Prague a
Země živitelka a prezentace pro vinaře v rámci akce Brno město uprostřed Evropy.
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Usnesení 9.1.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory Městysu Nosislav na realizaci projektu Vinobraní pod
hradbami ve výši 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a odměny účinkujícím,
maximálně však 50.000 Kč.
Usnesení 9.2.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory Sdružení vinařů mikulovské vinařské podoblasti na
realizaci projektu Kultura vína v ČR do výše 40.000 Kč, a to na výrobu výukových plánů a
výukového sešitu.
Usnesení 9.3.
Rada bere na vědomí usnesení notářky ve věci dědictví po zemř. Jindřichu Duškovi týkající se
rozhodnutí o poskytnutí podpory č. RP/472/14 a RP/22/15.
Usnesení 9.4.
Rada souhlasí s přeložením termínu červnového jednání na 15.6.
Usnesení 9.5.
Rada zamítá návrh společnosti Tejas s.r.o. Fond bude toto řešit výběrovým řízením.
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