
Usnesení
ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s.,

konaného dne 20. 8. 2022
v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republikový  výbor  ČSV,  z.  s.,  v počtu  54  členů přítomných  z celkového  počtu  80,  po
zvolení pracovních komisí: návrhové komise ve složení: Švonc Pavel, Vaněk Jiří, Urban
Jiří  a mandátové komise ve složení:  Dana Belušová,  Jiří  Vorlíček a Pavel  Březina po
projednání jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků

A. SCHVÁLIL:
1. program jednání; 
2. zprávu o plnění usnesení RV ČSV;
3. zápis RV ze dne 26.3.2022;
4. zprávu o činnosti ČSV za 1. pololetí r. 2022;
5. zprávu o hospodaření ČSV za 1. pololetí r. 2022;
6. změnu rozpočtu ČSV na r. 2022;
7. změnu  Stanov  ČSV  čl.  5  odst.  10  písm.  b):  Členství  ve  svazu  zaniká

zrušením členství dnem 1.1. kalendářního roku, na který nemá člen zaplacen
členský příspěvek;

8. změnu Jednacího řádu ČSV, Jednacího řádu RV ČSV, Směrnice č. 1/2022 o
poskytování  náhrad funkcionářům ČSV a Směrnice č.  2/2022 o členských
příspěvcích;

9. změnu Pravidel administrace dotace podle NV č. 148/2019 Sb.;
10. změny Plánu práce na r. 2022;
11. rozdělení prostředků na administraci dotace 1.D v poměru ZO 29,5 %, 

OO 30,5 %, sekretariát 40 %;
12. rozpracování hlavních směrů činností a úkolů ČSV po XI. Sjezdu ČSV;

B. KOOPTOVAL
Richarda Těhníka do funkce člena RV za Měst.O Praha.

C. VZAL NA VĚDOMÍ:
1. informace předsedkyně ČSV z. s., o činnosti od 27. 3. do 20. 8. 2022; 
2. zápisy z PRV ČSV, z.s. ze dnů 9.3., 25.3. 12.4., 10.5., 14.6. a 12.7. 2022;
3. zprávu ÚKK;
4. informace o přípravách přechodného období unijní dotace,
5. informace o zavedení datových schránek pro pobočné spolky,
6. informace o průběhu letošních oslav 150. výročí vzniku svazu,
7. informace  o  nepodpoře  hlavního  projektu  svazu  na Včelařství  a  OVP ze

strany Ministerstva zemědělství ČR, 
8. zprávu o činnosti SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky,
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9. informace o stavu vratek unijní dotace,
10. informace o přípravách Mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců ve

včelařství v Trenčíně 14. – 15. října 2022,
11. dopisy OO Česká Lípa a OO Frýdek-Místek

D.  K dopisu OO Frýdek-Místek KONSTATUJE, že již nemá nástroje pro řešení
situace  a  vyzývá  obě  strany  k dohodě  a  předání  agendy,  pokud  k předání
nedojde, je třeba se obrátit na příslušný orgán.

E. ULOŽIL:

Sekretariátu:

1. publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV ze dne 20. 8. 2022 v časopise 
Včelařství a na webu svazu; 

2. publikovat Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV za I. pololetí roku 2022 na 
webu svazu;

3. publikovat novelizovaný Plán práce 2022 na webu svazu;
4. publikovat novelizovaný Rozpočet na r. 2022 na webu svazu;
5. publikovat schválené předpisy svazu na webu svazu;
6. úplné znění Stanov ČSV zaslat do Sbírky listin rejstříkovému soudu.

Předsednictvu:

1. zahájit v souvislosti s dotační nepodporou v budoucnu v časopise Včelařství
diskuzi o další podobě vydávání Včelařství ;

2. vyjádřit  se  k  přednesené  zprávě  ÚKK  a  vždy  k dalším  zprávám  ÚKK  do
budoucna;

3. zajistit vytvoření logomanuálu ke stávajícímu logu svazu.

Ekonomické komisi zabývat se z titulu vlastnického podílu ve Výzkumném ústavu
včelařském, s,r.o. možnostmi ekonomických benefitů pro svaz.

ÚKK předávat zprávy o své činnosti RV prostřednictvím sekretariátu nejméně 7
dní před konáním zasedání RV.
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