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Z á p i s 

z 12. schůze ÚKK ČSV, konané dne  23. března 2018 od 18,00 hodiny v SOUV-VVC 

Nasavrky 

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

Přítomni: Stanislav Doležel, Josef Hanuška,  František Lust, Jindřich Kowalczyk, 

Omluven: Miroslav Bureš 

 

Program: 

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů 

2. došlé podněty a stížnosti 

3. příprava stanoviska ÚKK k materiálům RV 

4. příprava a výsledky kontrolních akcí dle plánu práce 

5. informace členů ÚKK 

6. závěr 

 

ad 1)  

Schůzi zahájil předseda ÚKK př. Hanuška a konstatoval, že komise je dle stavu přítomných 

usnášeníschopná. Předložil ke schválení návrh programu schůze – tento byl bez připomínek 

schválen. K zápisu nebyly vzneseny připomínky, Komise zápis ze dne   6.3.2018  schválila 

všemi hlasy per rollam.  

Poté provedena kontrola plnění úkolů – úkoly dosud neuzavřené: 

10. schůze ÚKK 

Bod 5   

Kontrolní akce  KO 201605 Využívání CIS ČSV v souladu s právními předpisy a realizace 

opatření z KO201405 a KO201504. 

ÚKK  

1) bere na vědomí informaci př. Lusta o jednání v IT komisi konaném  26.2.2018 

2) Konstatuje, že zprávu projednalo PRV ve své schůzi konané dne  12.12.2017 a 

následně  13.3.2018 – dosud není uzavřeno stanoviskem PRV k doporučením ÚKK – 

bude dále sledováno 

11. schůze ÚKK 

a) splněny úkoly týkající se zaslání závěrů ÚKK k podnětům př. Kowalczyka a ZO ČSV 

Kynšperk nad Ohří 

b) zápis z KO201801 Kontrola inventarizace za rok 2017 – projednán v PRV  13.3.2018 

s tím, že doporučená opatření byla přijata. Sledován bude termín pro předložení zprávy o 

plnění doporučených opatření k 30.9.2018 

c) stanovisko ÚKK k situaci ve Včelpu bude předneseno na zasedání RV dne  24.3.2018 

 

Ad 2 

a) podnět př. Petera Lackoviče ze dne 7.1.2018 předaný předsedkyní svazu - k prošetření 

způsobu řízení ZO Odry jejími funkcionáři 

ÚKK po posouzení obsahu podnětu  

1) konstatuje, že jeho řešení věcně přísluší OKK OO ČSV Nový Jičín 

2) ukládá předsedovi ÚKK zaslat podnět včetně příloh OKK OO ČSV Nový Jičín 

 

b) podnět předsedy OO ČSV Jihlava zaslaný dne 9.3.2018 - Podnět k šetření ve věci evidence 

včelstev u „registrovaného“ člena ČSV a nesoulad s evidencí použitou k vyplácením 

dotace 1 D za rok 2016 a 2017 

ÚKK po posouzení obsahu podnětu pověřuje př. Lusta a Doležela šetřením a 

doporučením opatření dle výsledků šetření 
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c) podnět př. Václava Ducháče zaslaný e-mailovou poštou dne  22. března 2018 – žádost o 

prošetření účasti na semináři učitelů včelařství v roce  2017 

ÚKK po posouzení obsahu podnětu pověřuje př. Bureše a Kowalczyka šetřením 

podnětu 

 

Ad 3 

Návrh zprávy předložil předseda ÚKK. 

Usnesení: 

ÚKK po diskusi schvaluje obsah zprávy a pověřuje předsedu ÚKK jejím přednesením 

na schůzi RV  24.3.2018 

 

Ad 4 

Projednána příprava kontrolní akce 201803 Kontrola plnění Hlavních směrů činnosti ČSV po  

X. sjezdu ČSV 

Komise rozdělila gesci za kontrolu úkolů vyplývajících z Hl. směrů činnosti takto: 

Př. Hanuška      –  prosazování obecných zájmů, vnitrosvazová činnost,  

Př. Lust              -  zvyšování odborné úrovně členů a funkcionářů, využití IT techniky 

Př. Doležel         -  zdravotní situace, zlepšování podmínek pro včelí pastvu,  

Př- Kowalczyk  -  plemenářská práce,  

Př. Bureš           -  majetek, ekonomika 

Termín provedení: do  31.5.2018 

 

Ad 5 

Předseda ÚKK př. Hanuška  podal informace o jednání PRV ze dne  23.3.2018 – informace 

vzata na vědomí. 

 

Ad 6 

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne  23.3.2018  a připomněl další 

termín schůze na  24.8.2018.  

 

Zapsal: Josef Hanuška 

 


