
Z á p i s 

z 16. schůze ÚKK ČSV, konané dne  22. března 2019 od  18,00 v SOUV-VVC Nasavrky 

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

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

Omluven: Miroslav Bureš, 

Hosté: př. Miroslav Poništ, předseda OO ČSV Frýdek-Místek -k bodu  

 

Program: 

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

2. došlé podněty a stížnosti 

3. zpráva ÚKK pro schůzi RV a stanovisko ÚKK k materiálům předloženým RV 

4. svépomocný fond  

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   5.3.2019 schválila 

všemi hlasy per rollam.  

 

Poté provedena kontrola plnění úkolů – úkoly dosud neuzavřené: 

14. schůze ÚKK 

b) podnět př. ing. Miloslava Špundy, člena ZO Hostivice ze dne 4. října 2018 – úkoly uložené 

předsedovi a místopředsedovi byly splněny 

 

 Ad 3 

Nedostatečně plněná opatření z doporučení z KO 201801 -  závěry uvedené v usnesení 15. 

schůze jsou plněny takto: 

Bod 1 – splněn 

Bod 2 – bude řešeno na březnové schůzi RV 

Bod 3 – je plněn 

 

Ad 5 

Kontrolní akce č. 201802: Prověrka vybraných položek hospodaření za rok  2018 (účty 311 a 

321)  - opatření splněno zahrnutím do KO201901. 

 

15. schůze ÚKK 

Ad 2 

a) stížnost př. ing. Zdeňka Čižinského ze dne  26.12.2018 – úkol uložený místopředsedovi 

ÚKK splněn 

 

b) podnět OKK OO ČSV Frýdek-Místek ze dne  10.1.2019 – podnět k provedení kontroly 

činnosti a hospodaření OO ČSV Frýdek-Místek 

šetřením pověřen př. Doležel ve spolupráci s př. Lustem – předložena zpráva o průběhu 

šetření. Ke zprávě přiložen zápis z kontroly OKK Frýdek-Místek provedené v OO ČSV 

Frýdek-Místek dne  21.3.2019. 

Z rozhodování u tohoto bodu se vyloučil př Kowalczyk pro možnou podjatost ve věci. 

K projednání přizván př. Miroslav Poništ, předseda OO ČSV Frýdek-Místek 

Usnesení:  
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ÚKK schvaluje zprávu o průběhu šetření s tím, že předseda OO ČSV Frýdek-Místek 

s obsahem zprávy vyslovil souhlas a zprávu podepsal. 

 

c) podnět př. JUDr. Karla Brücklera ze dne  30.1.2019 -  podle čl. 27 odst. 4 písm. b), c) 

Stanov ČSV z.s. „výkon vlastnických práv, hospodaření, prodej Včelpo s.r.o.“ 

šetřením pověřeni př. Bureš a Kowalzcyk – podána zpráva o průběhu šetření 

Usnesení:  

Úkol trvá, ÚKK bere na vědomí zprávu o průběhu šetření 

 

d) podnět př. JUDr. Karla Brücklera ze dne  30.1.2019 -  podle čl. 27 odst. 4 písm. b), c) 

Stanov ČSV z.s. „Exekuce na majetek svazu a způsobená škoda na majetku ČSV z.s.“ – 

úkoly uložené usnesením splněny 

 

e) podnět př. JUDr. Karla Brücklera ze dne  30.1.2019 -  podle čl. 27 odst. 4 písm. b), c) 

Stanov ČSV z.s. „hospodaření s výpočetní technikou“ 

šetřením pověřen př. Lust – předložena zpráva o výsledku šetření 

Usnesení:  

ÚKK 

1.  schvaluje zprávu o výsledku šetření a konstatuje, že výběrové řízení proběhlo 

v souladu s vnitrosvazovými předpisy a podmínkami poskytovatele dotace 

2. ukládá místopředsedovi ÚKK zaslat autorovi podnětu odpověď na jeho podnět a 

předsedovi ÚKK předat zprávu o výsledku šetření předsednictvu RV 

 

f) podnět př. Marie Knödlové zaslaný e-mailovou poštou dne  6.2.2019 – prošetření 

neetického chování předsedy OO ČSV Frýdek-Místek, administrace dotace 1.D, GDPR a 

CIS 

K usnesení:  

ÚKK 

1. vzala podnět na vědomí s tím, že bod 1 podnětu týkající se Neetického chování 

předsedy OO ČSV Frýdek-Místek přísluší dle obsahu pravomoci Rozhodčí komise – 

v tomto smyslu bylo předsedou ÚKK autorce podnětu odpovězeno 

2. podnět týkající se administrace dotace 1.D v rámci OO ČS Frýdek-Místek přebírá př. 

Doležel ve spolupráci s př. Lustem 

3. podnět týkající se GDPR a CIS – předseda ÚKK si vyžádal od autorky podnětu dodání 

stanoviska ÚOOÚ 

 

g) podnět ZO ČSV Brno-Židenice ze dne  14.2.2019 - Žádost o projednání připomínek k práci 

ČSV vznesených na schůzi výboru ZO ČSV Brno-Žabovřesky – úkol uložený předsedovi 

ÚKK byl splněn 

 

i) dopis OO ČSV Jablonec nad Nisou z 10.1.2019 adresovaný předsednictvu RV  – vyjádření 

kritického stanoviska k zacházení se společným majetkem svazu s formulací  6 požadavků, 

z nichž jeden se týká ÚKK (prošetření celé záležitosti ÚKK) -splněno – viz zpráva o 

výsledku šetření podnětu týkajícího se exekuce na majetek svazu 

 

Podněty převzaté v den konání schůze ÚKK: 

h) dopis př. Jana Šmída ze dne  5.3.2019 – podnět k otázce působení ing. Šturmy na 

sekretariátě svazu 

šetřením pověřeni př. Hanuška a Lust – podána zpráva o průběhu šetření - ÚKK bere 

na vědomí  
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i) dopis OO ČSV Česká Lípa ze dne  11.2.2019 – podnět k prošetření některých otázek 

činnosti PRV v minulých letech 

šetřením pověřeni př. Hanuška a Lust – podána zpráva o průběhu šetření - ÚKK bere 

na vědomí  

 

Ad 3 

Zpráva o z KO201801 Kontrola inventarizace k 31.12.2018. úkol uložený předsedovi ÚKK 

byl splněn. 

 

Ad 2 

a. podnět př. Zieliny zaslaný prostřednictvím Rozhodčí komise ze dne 8.3.2019 předaný e-

mailovou poštou – týkající se případu čerpání dotací Moravskoslezského kraje ze strany 

OO ČSV Frýdek-Místek 

Usnesení:  

ÚKK bere podnět na vědomí s tím, že jej přebírá př. Doležel ve spolupráci s př. 

Lustem v rámci již probíhajícího šetření na základě jiných podnětů 

 

b. dopis OO ČSV Blansko ze dne  17.3.2019 určený RV a na vědomí ÚKK - vyjádření 

kritického stanoviska k zacházení se společným majetkem svazu s formulací požadavků, 

z nichž jeden se týká ÚKK (prošetření celé záležitosti ÚKK) a dále stanoviska k otázce 

zvýšení členského příspěvku 

Usnesení:  

ÚKK  

1. bere dopis na vědomí s tím, že je určen pro RV ČSV 

2. požadavek vůči ÚKK tato akceptuje s tím, že šetření proběhlo a výsledek je 

předložen k projednání RV 

 

c. podnět Stanislava a Marcely Najmanových ze dne 19.3.2019 zaslaný e-mailovou poštou – 

stížnost na postup kontroly ÚKK ve věci šetření podnětu př. Ing. Miloslava Špundy a Petra 

Hájka, aktuální informace k případu podal př. Lust - dle informace ZO Hostivice byl př. 

Najman vyzván doporučeným dopisem  k vrácení majetku ZO – jmenovaný dopis 

nepřevzal 

Usnesení:  

ÚKK  

1. bere podnět na vědomí 

2. vyslechla informace př. Lusta a pověřuje př. Hanušku přípravou stanoviska ÚKK 

ke stížnosti 

 

d. dopis OO ČSV Brno-venkov ze dne  4.3.2019 určený PRV a na vědomí ÚKK - vyjádření 

stanoviska k otázce zvýšení členského příspěvku 

Usnesení:  

ÚKK  

1. bere dopis na vědomí s tím, že je určen pro PRV ČSV 

 

i. zpráva z kontroly OKRK Svitavy konané dne  5.3.2019 

     ÚKK bere na vědomí a oceňuje práci OKK Svitavy 
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Ad 3 

Návrh zprávy předložil předseda ÚKK. 

Usnesení: 

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

na schůzi RV 23.3.2019 

 

Ad 4 

ÚKK projednala materiál zabývající se stavem hospodaření Svépomocného fondu a 

konstatuje, že v bilanci fondu dochází každoročně k nárůstu zůstatku – od roku  2015 do roku 

2018 tento nárůst činí z částky 20.676 tis. Kč v roce 2015 na částku 30.603 tis. Kč v roce  

2018. ÚKK konstatuje, že jsou zde zbytečně alokovány prostředky členů bez účelného 

využití. Proto doporučí požadavek, aby příděl do SF byl snížen tak, aby v zásadě kryl 

každoroční potřebu výdajů a rozdílová částka převedena k využití v rámci provozních výdajů 

svazu. 

 

Ad 5 

Místopředseda ÚKK př. Lust  podal informaci o jednání PRV ze dne  12.3.2019, předseda 

ÚKK př. Hanuška podal informaci z jednán í PRV ze dne  22.3. 2019 – informace vzaty na 

vědomí. 

Komise se zabývala otázkami fungování ÚKK k orgánům svazu. 

 

Ad 6 

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne  22.3.2019  a připomněl další 

termín schůze na  23.8.2019.  

 

Zapsal: Josef Hanuška 

 


