Usnesení
ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s.,
konaného dne 17. 11. 2018
v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi

----------------------------------------------------------------Republikový výbor ČSV, z. s., v počtu členů 68 přítomných z celkového počtu 80, po zvolení pracovních
komisí: návrhové komise ve složení: Jiří Rosa, Miloslav Scherling, Pavel Sláma a mandátové komise ve
složení: Miroslav Smolík, Josef Šroll, Tomáš Štefanský a po projednání jednotlivých zpráv, připomínek
a diskusních příspěvků:
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SCHVÁLIL:
Program jednání po doplnění dvou bodů;
Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z.s. ze dne 25. 8. 2018;
Zápis ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 25. 8. 2018;
Rozpočet ČSV, z.s, na rok 2019;
Plán práce ČSV, z.s. na rok 2019;
Změnu Směrnice č. 4/2017 pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících
odborníků s upřesněním povinnosti účasti učitelů včelařství na seminářích
pořádaných ČSV, změna nabývá účinnosti dnem schválení;
7. Změnu Stanov ČSV, z.s. s účinností ke dni schválení tak, že poslední dvě věty v čl. 36
odst. 1 se ruší a na konec odst. 2 čl. 36 se doplňuje věta „Zastoupení se nepřipouští.“
8. Způsob hlasování o smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol.
s r.o. veřejně po jménech,
9. Smlouvu o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol. s r. o. na druhého
zájemce s IČ: 27889891 předloženou dne 16. 11. 2018, podpisem smlouvy se
pověřuje předsedkyně a tajemník;
10.Prodej pozemků v obci Obora, k.ú Obora u Boskovic, LV č. 203, p.č. 112, 85, 123,
231/11, 231/12, 231/13, 111/4, 919/1.
11.Smlouvu o prodeji pozemků v obci Obora, k.ú Obora u Boskovic, LV č. 203, p.č. 112,
85, 123, 231/11, 231/12, 231/13, 111/4, 919/1. zájemci IČ: 27889891 předloženou
17. 11. 2018. Smlouva nabyde účinnosti po schválení Komerční bankou, podpisem
smlouvy se pověřuje předsedkyně a tajemník;

B.
1.
2.
3.
4.
5.

VZAL NA VĚDOMÍ:
Informace předsedkyně ČSV z. s., o činnosti od 26. 8. do 16. 11. 2018;
Zápisy z jednání PRV ČSV, z.s. ze dnů 14. 8., 24. 8., 18. 9. a 9. 10. 2018;
Zprávu ÚKK ČSV, z.s.;
Vyhodnocení aktivů zástupců ZO/OO v roce 2018;
Informace o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.,

C. KONSTATOVAL,: že výpočetní technika vedená 5 let v evidenci ČSV je vyřazena z
evidence ČSV a přechází do evidence okresních organizací svazu.

D. JMENOVAL Ivu Navrkalovou členkou ekonomické komise.
E. POŽÁDAL ÚKK, aby svou zprávu podávala Republikovému výboru předem včetně
formulace doporučení a případně i se stanoviskem PRV.
F. ULOŽIL:
Sekretariátu:
1. Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 17. 11. 2018 v časopise Včelařství
a na webu svazu;
2. Publikovat Rozpočet ČSV, z.s. na rok 2019 v časopise Včelařství a na webu svazu;
3. Publikovat Plán práce ČSV, z.s. na rok 2019 v časopise Včelařství a na webu svazu;
4. Zaslat novelizované znění Stanov ČSV do Sbírky listin spolkového rejstříku;
5. Publikovat aktuální znění Stanov ČSV na webu svazu;
6. Publikovat aktuální znění Směrnice č. 4/2017 na webu svazu.
Předsednictvu:
1. Pozvánky pro hosty na krajské aktivy ZO a OO ČSV rozesílat prostřednictvím KKV, které
si zajistí pozvání zástupců KVS a Krajského úřadu;
2. Pokračovat v jednání o pojištění odpovědnosti statutárních orgánů ZO a OO ČSV.

