OBĚŽNÍK č. 2/2009
Den vydání: 22. října 2009
Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1
tel.: 224 934 082, e-mail: info@vcelarstvi.cz

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o informování členů a zajištění níže uvedených úkolů:
I. Výroční členské schůze základních organizací Českého svazu včelařů, o. s., v roce
2010
II. Výše dotace 1. D.
III. Složenky a členské známky

I.
Výroční členské schůze základních organizací Českého svazu
včelařů, o. s., v roce 2010
V roce 2010 se bude konat IX. sjezd ČSV, o. s., kterému budou předcházet okresní
konference a výroční členské schůze základních organizací s volbou orgánů ZO ČSV, o. s.
(dále též ZO).
Podmínky konání výroční členské schůze ZO ČSV, o. s., zakotvují zejména stanovy ČSV, o.
s., které byly publikovány ve Včelařství č. 2/2006 (aktuální znění najdete též na webu ČSV
www.vcelarstvi.cz), a to konkrétně v ustanovení § 19 - členská schůze (výroční členská
schůze).
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem základní organizace.
2) Členskou schůzi svolává výbor. Výroční členská schůze se koná jednou v roce.
Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby základní organizace. Výbor je povinen
svolat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů základní

organizace.
3) Svolání členské schůze oznamuje výbor členům alespoň 5 dnů předem.
4) Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda, popř. výborem pověřený člen
základní organizace.
5) Výroční členská schůze:
a) Projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti, jejíž součástí je i zpráva o
hospodaření, a zprávu kontrolní a revizní komise;
b)
c)
d)
e)

projednává a schvaluje zaměření činnosti a hospodářský rozpočet na běžný rok;
stanovuje počet členů orgánů základní organizace;
volí a odvolává členy výboru a kontrolní a revizní komise;
ustavuje na návrh výboru odborné komise a volí a odvolává jejich členy a
včelařské důvěrníky;
f) volí delegáty na okresní konferenci a jejich náhradníky podle stanovených klíčů v poměru
1 : 25 i započatých
g) navrhuje kandidáty do okresních orgánů, které volí jako delegáty okresní
konference, a vyjadřuje se k návrhům na kandidáty do ústředních orgánů z řad
členů, které vede v evidenci;
h) schvaluje část členských příspěvků, která je příjmem základní organizace;
i) stanovuje registrační příspěvky, maximálně ve výši členského příspěvku, která je
příjmem základní organizace;
j) projednává a schvaluje zaměření činnosti a rozpočet hospodaření na běžný rok.

§ 25 - ustavování funkcionářů do orgánů svazu
1) Funkcionáři jsou do orgánů Svazu a základních organizací voleni nebo z nich odvoláni
tajným hlasováním nebo veřejným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
2) Funkce v orgánech Svazu, s výjimkou funkcí vykonávaných v pracovněprávním
vztahu, jsou dobrovolné.
3) Volby do volených orgánů Svazu jsou platné, hlasovalo-li pro ně více než polovina
přítomných s hlasem rozhodujícím.
4) Volební období orgánů Svazu všech stupňů je pětileté.
Dále pak průběh členských schůzí ZO ČSV, o. s., upravují:
● Vzorový jednací řád ZO ČSV, o. s. (Včelařství č. 3/1997)
● Vzorový volební řád ZO ČSV, o. s. (Včelařství č. 3/1997)
I.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

DOPORUČENÝ PROGRAM VÝROČNÍCH ČLENSKÝCH SCHŮZÍ (DÁLE JEN VČS) VE
SJEZDOVÉM ROCE 2010:
Zahájení
Volba volební, mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti a hospodaření ZO ČSV, o. s., za uplynulé volební období
Zpráva kontrolní a revizní komise ZO ČSV, o. s., za uplynulé volební období
Vystoupení zástupce příslušného OV ČSV, o. s., eventuálně člena ÚV ČSV, o. s.
Diskuse k předneseným zprávám
Návrh činnosti a rozpočtu ZO ČSV, o. s., na rok 2010

8) Volba orgánů ZO ČSV, o. s.
9) Volba delegátů a jejich náhradníků na okresní konferenci ČSV, o. s.
10) Volba místních důvěrníků
11) Schválení odměn členů výboru a místních důvěrníků
12) Usnesení
13) Závěr
II. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ VÝROČNÍCH ČLENSKÝCH SCHŮZÍ VE SJEZDOVÉM ROCE
2010:
1) Výbor ZO ČSV, o. s., stanoví přesný termín a místo konání VČS. Termín konání VČS
oznámí příslušnému OV ČSV, o. s., nejpozději do 15. 12. 2009.
2) Výbor ZO ČSV, o. s., vypracuje zprávu o činnosti ZO za uplynulé volební období, KRK
vypracuje vlastní zprávu.
3) Výbor ZO ČSV, o. s., sestaví návrh kandidátky orgánů ZO po projednání a
navrhovanými členy ZO.
4) Výbor ZO ČSV, o. s., připraví jmenovitý návrh příslušného počtu delegátů na okresní
konferenci ČSV, o. s., Počet delegátů je stanoven tak, že na každých započatých 25
členů ZO je volen jeden delegát a za každou ZO jeden náhradník.
5) Po ukončení VČS se sejdou členové nově zvoleného výboru ZO a zvolí předsedu,
místopředsedu, jednatele a pokladníka (tyto čtyři uvedené funkce nelze vzájemně
kumulovat), popřípadě další potřebné funkcionáře (jako nákazového referenta,
referenta pro mládež). KRK si zvolí předsedu.
6) Do čtrnácti dnů po konání výroční členské schůze zašle výbor ZO opis zápisu z VČS a
jmenný seznam s plnými adresami zvolených funkcionářů spolu se seznamem
delegátů (včetně náhradníka) na okresní konferenci příslušnému OV ČSV, o. s.
7) Do čtrnácti dnů po konání VČS zašle ZO v případě změny předsedy, jednatele a
pokladníka a v případě změny příjemce pošty jejich úplné adresy včetně rodného
čísla na sekretariát ÚV ČSV, o.s. a požádá o nový registrační list

II.

Výše dotace 1. D

V úterý 20. října 2009 bylo Českému svazu včelařů, o. s., doručeno rozhodnutí Ministerstva
zemědělství České republiky ze dne 19. října 2009 (reg. č. 812/2009-7240Sý) o poskytnutí
dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství.
Sazba dotace činí 141,00 Kč na včelstvo.
UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude vyplacena z jakýchkoli důvodů celá požadovaná částka
dotace 1. D., vraťte příslušnou nevyplacenou částku dotace na účet číslo 109005390/0300,
vedený u ČSOB, a. s. (jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo ZO ČSV, o. s.),
nejpozději do 30. listopadu 2009 včetně. Tuto skutečnost oznamte též písemně na
sekretariát ÚV ČSV, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, a to na „Seznamu nevyplacené –
vrácené dotace 1. D. v roce 2009 za jednotlivé včelaře“ (příloha č. 1.e. oběžníku č.
1/2009). Zdůrazňujeme, že je nutné uvést v „Seznamu“ ve sloupci 7 důvod toho, proč
nebyla dotace vyplacena (např. nedostavení se žadatele k výplatě, snížení počtu
včelstev nebo úmrtí žadatele) a datum, kdy vznikla daná situace. Další podrobné
informace a závazné termíny najdete v oběžníku č. 1/2009.

III. Složenky a členské známky (pouze pro ZO ČSV, o. s.)
V příloze tohoto oběžníku naleznete poštovní poukázky na úhradu členských příspěvků a
členské známky na rok 2010.

Mgr. Luděk Sojka v. r.
předseda
Přílohy:
2 ks poštovních poukázek
členské známky

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. v. r.
tajemník

