Usnesení
ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s.,
konaného dne 22. 8. 2020
v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Republikový výbor ČSV, z. s., v počtu 61 členů přítomných z celkového počtu 79, po zvolení
pracovních komisí: návrhové komise ve složení: Karel Bodlák, Pavel Březina, Martin Čecháček a
mandátové komise ve složení: František Vyštejn, Karel Zahradník, Jiří Žák po projednání jednotlivých
zpráv, připomínek a diskusních příspěvků
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SCHVÁLIL:
Program jednání;
Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z.s. ze dne 23. 11. 2019;
Zápis ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 23. 11. 2019;
Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za rok 2019;
Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za rok 2019;
Účetní závěrku za období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 s tím, že výsledek hospodaření
za toto období vykázaný ve výše uvedené účetní závěrce ve výši 326 882 Kč (včetně
daně z příjmů) bude v částce +170 000 převeden do rezervního fondu a zbývající
částka (zisk) bude převedena na účet nerozdělených zisků a ztrát minulých let;
7. Změnu Rozpočtu na rok 2020 v předloženém znění;
8. Zprávu o plnění Hlavních směrů a činností ČSV, z.s. za rok 2019;
9. Návrh Hlavních směrů činnosti ČSV, z.s. po XI. sjezdu;
10. Změnu Stanov ČSV, z.s.;
11.Pravidla administrace dotace dle NV č. 148/2019 Sb. pro r. 2020/2021,
12.Změny směrnic ČSV, z.s.:
a. Statutu Svépomocného fondu
b. Směrnice č. 4/2016 o právní pomoci,
c. Směrnice č. 4/2017 pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících
odborníků,
d. Směrnice č. 6/2016 o poskytování náhrad funkcionářům ČSV,
e. Směrnice č. 1/2016 o členských příspěvcích,
13.Změny Plánu práce ČSV, z.s. na rok 2020;
14.Rozdělení prostředků na administraci dotace 1.D v poměru ZO 29,5 %, OO 30,5 %,
sekretariát 40 %;
15.Materiály na XI. sjezd (podmínky kandidatury na předsedu svazu a člena ÚKK a
informační listy) s úpravami;
16.Memorandum o spolupráci s Vojenskými lesy a statky, s. p. a pověřuje předsedkyni a
tajemníka podpisem;
17.Prodej pozemku parcely č. 2002/2 o výměře 357 m2 v k.ú. Trnové Pole na LV č. 48,
18.Kupní smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p. na odkup pozemku parcely č.
2002/2 o výměře 357 m2 v k.ú. Trnové Pole na LV č. 48 a pověřuje předsedkyni a
tajemníka podpisem;
19.Územní působnost ZO Holýšov ponechat v OO ČSV Domažlice,

20.Výklad uvedený ve vyjádření PRV ze dne 11. 12. 2019, z něhož vyplývá, že
schvalování převodu nemovitostí, majetku a jiných práv probíhá ve dvou krocích:
• schválení záměru převodu;
• schválení podmínek převodu včetně uzavření příslušných smluv.
B. UDĚLIL VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY O VČELAŘSTVÍ
1. Vlastimilu Sobotovi ze ZO Prostějov;
2. Janu Šímovi ze ZO Benešov.
C. KOOPTOVAL
1. Hynka Jirmana do funkce člena RV za OO Děčín;
2. Stanislava Volfa do funkce člena RV za OO Klatovy.
D. JMENOVAL Marii Bučánkovou předsedkyní Farmářské komise.
E. VZAL NA VĚDOMÍ:
1. Rezignaci Alenky Příhodové na funkci člena v RV za OO Děčín;
2. Rezignaci Ladislava Tomana na funkci člena RV za OO Klatovy a na funkci člena a
předsedy Farmářské komise;
3. Informace předsedkyně ČSV, z.s. o její činnosti od 24. 11. 2019 do 20. 8. 2020;
4. Zápisy ze zasedání PRV ČSV, z.s. ze dnů 12.11., 22.11., 10.12.2019, 14.1., 11.2.,
10.3., 9.6. a 14.7. 2020;
5. Informace o dotaci NNO na rok 2020;
6. Informaci o soudních sporech ČSV;
7. Dopis ÚKK členům RV a vyjádření PRV k tomuto dopisu;
8. Zprávy o činnosti odborných komisí v roce 2019;
9. Zprávu o činnosti a hospodaření VÚVč, s. r. o. Dol;
10.Zprávu o činnosti SOUV-VVC, o. p. s. Nasavrky;
11.Informace o změnách v dotaci 1.D;
12.Informace o průběhu a stavu vratek dotace dle NV č. 148/2019 Sb.;
13.Informace o plnění závěrů setkání včelařských spolků v Nasavrkách na podzim 2019;
14.Dopis ZO Bechlín;
15.Dopis ZO Šenov.
F. KONSTATOVAL:
1. že výše členských příspěvků na rok 2021 zůstává beze změny;
2. že byl seznámen s činnosti ÚKK za období od listopadu 2019 do srpna 2020.
G. ŽÁDÁ ÚKK o připomínky k návrhu Metodického pokynu pro práci ÚKK.
H. ULOŽIL:
Sekretariátu:
1. Rozeslat členům RV odpověď MZe k otázce, jaké důvody měla ČR k tomu, že
v orgánech EU prosazovala změkčení pravidel pro užívání pesticidů škodících včelám;
2. Rozeslat návrh Hlavních směrů činnosti ČSV, z.s. po XI. sjezdu na okresní organizace
k podání připomínek a námětů;
3. Publikovat Usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 22. 8. 2020 v časopise
Včelařství a na webu svazu;
4. Zveřejnit na webu svazu a zaslat na okresní organizace schválené materiály na XI.
sjezd ČSV,
5. Poděkovat Ladislavu Tomanovi za odvedenou práci ve farmářské komisi a v RV;
6. Poděkovat Alence Příhodové za odvedenou práci v RV;
7. Publikovat Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření za rok 2019 v časopise
Včelařství na webu svazu;

8. Publikovat změny Plánu práce na rok 2020 na webu svazu;
9. Publikovat schválené změny Stanov ČSV na webu svazu a podat příslušný návrh na
zápis do Sbírky listin;
10.Publikovat Pravidla administrace dotace dle NV č. 148/2019 Sb. pro rok 2020/2021 a
schválené změny směrnic na webu svazu;
11.Oznámit ZO Holýšov rozhodnutí RV o jejich působnosti;
12.Odpovědět ZO Bechlín, že případ bude řešen v rámci procesů vyřizování žádostí
podle Statutu SF,
13.Odpovědět ZO Šenov, že s ohledem na ustanovení Směrnice pro činnost učitelů

včelařství a přednášejících odborníků nelze žádosti vyhovět.
Předsednictvu:
Jednat s Vojenskými lesy a statky, s.p. o případných změnách ve čl. 2, bod 3 – 20 včelstev
na stanoviště a prodloužit dobu nájmu na 4 roky.
Legislativní komisi:
1. Vyhodnotit a případně zapracovat připomínky ÚKK do návrhu Metodického pokynu
pro činnosti ÚKK a předložit jej na listopadové zasedání RV;
2. Předložit RV návrh změny Zásad nakládání s nemovitým majetkem, který bude řešit
komplexně postupy nakládání s nemovitým majetkem i jinými právy a zohlední
v Zásadách výklad RV k ustanovení čl. 25, odst. 2 písm. o) a čl. 36 odst. 4 Stanov
ČSV.

