Usnesení

ze zasedání RV a ÚKRK Českého svazu včelařů, o. s.,
konaného dne 9. a 10. 11. 2013
ve SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi

----------------------------------------------------------------Republikový výbor ČSV, o. s., po zvolení návrhové komise ve složení Jiří Pitra, MVDr. Miloslav
Peroutka, CSc. a Mgr. Karel Pecháček a mandátové komise ve složení Petr Musil, Jan Moučka,
Ing. Pavel Mestek a po projednání jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků za
přítomnosti 71 členů ze 79 dne 9. 11. 2013 a 67 členů dne 10. 11. 2013

A/ SCHVALUJE:
1) Program jednání s doplněním bodu - hlasování o důvěře PRV a v neděli s doplněním bodu
programu - odvolání členů PRV,
2) Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, o. s. ze dne 10. 8. 2013,
3) Zápis ze zasedání RV ČSV, o. s. ze dne 10. 8. 2013,
4) Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. za I. pololetí roku 2013,
5) Novelizaci Stanov ČSV, o. s.,
6) Vypuštění dílčích úkolů z rozpracovaných úkolů uložených IX. sjezdem pod bodem 7 a 11
7) Novelizaci Chovatelského řádu ČSV,
8) Plán práce a rozpočet na rok 2014,
9) Zástavu nemovitostí VS Jabloňany v souvislosti se splácením penále z porušení rozpočtové
kázně 2005-2008 FÚ, případně uvolnění částky do 2 mil. ze Svépomocného fondu na
zvláštní účet vinkulovaný ve prospěch FÚ,
10) Směrnici pro organizační zabezpečení vzdělávací činnosti pořádané organizačními
jednotkami ČSV a včelařskými kroužky mládeže č 1/2006,
11) Podmínky kandidatury na předsedu ČSV, o. s.:
a) návrh na kandidáta na předsedu ČSV, o. s., podává okresní organizace ČSV, o.s.
b) navrhovaný kandidát kandidaturu přijme, doloží svůj profesní životopis s vyplněným
dotazníkem (připraví sekretariát ČSV) a doklad o své trestní bezúhonnosti a
bezdlužnosti ne starší 3. měsíců,
c) kandidatury jsou přijímány do 10. 12. 2013,
d) přijímají se kandidatury pouze písemné a zaslané na adresu sekretariátu RV ČSV, o.s.
Křemencova 8, 115 24 Praha 1, připouští se též elektronická podání na adresu
sekretariat@vcelarstvi.cz.
e) nesplnění termínu jakož i dalších výše uvedených podmínek kandidatury znamená,
že návrh kandidáta nebude brán v úvahu.

B/ BERE NA VĚDOMÍ:
1)
2)
3)
4)
5)

Zprávu o plnění úkolů uložených Republikovým výborem ČSV, o. s. od roku 2011,
Rezignaci Ing. Leoše Kučery na funkci člena ekonomické komise,
Rezignaci JUDr. Karla Brücklera na člena PRV a předsedu legislativní komise,
Rezignaci MVDr. Jana Krabce na člena PRV,
Rezignaci Ing. Jaroslava Hrabáka k 11. 11. 2013 na funkci místopředsedy a člena PRV,
předsedy a člena vědecké komise, místopředsedy a člena redakční rady, člena DR VÚVč,
s. r. o., funkci předsedy a člena SR SOUV-VVC, o. p. s., dává jmenovaný k dispozici,
1

6) Rezignaci Dr. Františka Kamlera na člena PRV,
7) Rezignaci JUDr. Václava Gruncla na člena ekonomické komise,
8) Informace o přípravě nové Dohody o spolupráci se SVS ČR,
9) Zápisy z jednání PRV ČSV, o. s. ze dnů 9. 7., 9. 8., 10. 9. 2013,
10) Zprávu ÚKRK ČSV, o. s.,
11) Informace o sankčních vyměřeních Finančního úřadu z kontrol NNO z let 2005-2008 a
Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství ve věci odpuštění penále,
12) Zprávu ÚKRK o výsledku šetření ve věci penále Finančního úřadu z kontrol dotace 2005 –
2008 a stanovisko PRV,
13) Informace z vyhodnocení účasti ČSV, o. s., prostřednictvím svých zástupců - funkcionářů
okresních organizací na kontrolách SZIF podle NV č. 197/2005 Sb. v r. 2013,
14) Zprávu ÚKRK o kontrole plnění dílčích úkolů z rozpracovaných úkolů uložených IX.
sjezdem ČSV,
15) Informace o stavu jednání k programu na podporu spotřeby medu,
16) Informace o průběhu a vyúčtování Aktivů zástupců ZO/OO,
17) Informace o způsobu rozdělení dotace na administraci dotace 1.D 2013.

C/RUŠÍ:
Organizační jednotku ČSV, o. s. s celostátní působností - Cech profesionálních včelařů ČSV, o. s.,
s likvidací.

D/ JMENUJE:
1) Jiřího Slámu předsedou redakční rady,
2) Petra Táborského likvidátorem Cechu profesionálních včelařů ČSV, o.s.

E/ NEVYSLOVUJE Předsednictvu RV důvěru.
F/ ODVOLÁVÁ po schválení veřejného způsobu hlasování
1) na vlastní žádost Ing. Čestmíra Gazdu z funkce člena PRV,
2) Předsednictvo RV - zbývající členy PRV a to ke dni konání mimořádného volebního
zasedání Republikového výboru ČSV, o. s.

G/ USTAVUJE
ve smyslu závěrů Zprávy ÚKRK o výsledku šetření ve věci penále Finančního úřadu z kontrol
dotace 2005 – 2008 a stanoviska PRV komisi pro doplnění zprávy ÚKRK ve složení Ing. Pavel
Březina, Ing. Jiří Jiránek, zástupce ÚKRK, jehož jméno sdělí předseda ÚKRK, která na březnovém
zasedání RV předloží zprávu.

H/ UKLÁDÁ:
1) PRV
a) svolat a uskutečnit mimořádné volební jednání RV do dvou měsíců od dnešního dne,
b) vést nesplněné úkoly z období od r. 2011 v evidenci, plnit je dle termínů a informovat o
stavu jejich plnění na každém zasedání RV,
c) informovat v časopise Včelařství o změnách v rozpracovaných úkolech vyplývajících
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z IX. sjezdu ČSV,
d) sledovat odděleně plnění úkolů z IX. sjezdu a zprávu o činnosti sekretariátu ČSV za
uplynulá sledovaná období,
e) podat informaci do březnového zasedání RV o smlouvě mezi ČSV a firmou Reklamax,
2) Sekretariátu
a) uveřejnit podmínky kandidatury na předsedu ČSV, o. s na webu svazu neprodleně a
informovat o nich v nejbližším oběžníku,
b) publikovat změny Stanov ČSV, o. s. v časopise Včelařství a na webu svazu,
c) zajistit registraci změn stanov na MV ČR,
d) publikovat Směrnici pro organizační zabezpečení vzdělávací činnosti pořádané
organizačními jednotkami ČSV a včelařskými kroužky mládeže č 1/2006 včetně příloh
na webu svazu a v časopise Včelařství,
e) publikovat změny v Chovatelském řádu ČSV v časopise Včelařství a na webu svazu,
f) publikovat dnešní usnesení RV neprodleně na webu svazu a v časopise Včelařství.
3) místopředsedovi pro svazovou činnost provést potřebná opatření, která povedou ke vzniku
Sekce profesionálních včelařů v rámci svazu.

3

