
   Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 

                                                 

PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 8. ŘÍJNA 2019 

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 

 

2. SCHVÁLILO: 
● zápis z jednání PRV ze dne 17. 9. 2019; 

● upgrade modulu CIS na vzdělávání s napojením na systém SOUV-VVC, o. p. s.; 

● plán činnosti P/RV na rok 2020; 

● soutěže do časopisu Včelařství na rok 2020: Včely na stříbrném plátně, Včelkoviny a Po stopách včel; 

● zvýšení zabezpečení webových stránek; 

● optimalizaci mapy prodejců medu; 

● nástup Andrey Zikové na poloviční úvazek od 1. 11. 2019 na dobu určitou 1 rok s tříměsíční zkušební dobou; 

● pořádání setkání V4 v roce 2020 v SOUV-VVC, o. p. s.; 

● dodatek smlouvy s nájemcem nebytových prostor Rumbee. 

● ukončení nájemní smlouvy na prodejnu dohodou k 31.10.2019, 

● uzavření nájemní smlouvy na prodejnu od 1.11.2019 se společností Příroda, včely a člověk, o.p.s. s podmínkou 

převzetí závazků předchozího nájemce. 

 

3. VZALO NA VĚDOMÍ: 
● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 

● informace o situaci s pronájmem prodejny; 

● přehled čerpání dotace NNO k 30. 9. 2019; 

● zprávu o plnění usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 24. 8. 2019; 

● informace o aktuální zdravotní situaci; 

● zápis ze zasedání Komise pro práci s mládeží; 

● zápis ze zasedání Komise pro informatiku; 

● dopis OO Blansko. 

 

4. ULOŽILO: 

 tajemníkovi zaslat dopisy na OO se žádostí o ověření údajů žadatelů o dotaci v režimu „bílých míst“; 

 tajemníkovi připravit dohodu se SOUV-VVC, o. p. s. o spolupráci při objednávání vzdělávacích akcí v rámci 

unijní dotace; 

 tajemníkovi vyžádat si ekonomické podklady od Komise pro práci s mládeží k navrhovanému plánu práce; 

 Komisi pro informatiku upřesnit vrácení funkce „Najít včelaře z jiné ZO“ do příštího zasedání PRV; 

 tajemníkovi předložit dopis OO Blansko Komisi pro úpravu Stanov a listopadovému RV.  

 

5. UDĚLILO svazová vyznamenání. 

 

 

 

    Zapsala: Linda Hladíková 


