Zápis
z 8. schůze ÚKK ČSV, konané dne 24. března 2017 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 28.2.2017 schválila
všemi hlasy per rollam.
Poté provedena kontrola plnění úkolů – úkoly dosud neuzavřené:
6.Schůze ÚKK
Ad 3
a) Upozornění na dosud neustavenou rozhodčí komisi bylo předneseno na zasedání RV
19.11.2017 ve zprávě ÚKK – dosud nedořešeno. PRV znovu upozorněno předsedou ÚKK
na schůzi konané dne 14.2.2017 a 14.3.2017.
ÚKK znovu naléhavě upozorňuje PRV i RV na akutní důležitost ustavení této komise
s ohledem na to, že na sekretariát RV již došlo podání, které dle Stanov přísluší této
komisi k vyřízení.
b) Předseda ÚKK informoval o tom, že na schůzi PRV konané dne 14.2.2017 vznesl dotaz,
zda PRV již uložilo příslušným komisím k realizaci úkoly vyplývající z rozpracování
Hlavních směrů činnosti po X. sjezdu ČSV. Z reakce na něj vyplynulo, že tak k datu
konání schůze PRV provedeno nebylo.
ÚKK konstatuje, že to není dobrý signál přístupu k plnění závěrů X. sjezdu a ÚKK
proto znovu připomíná, že je nanejvýš nutné se plněním jednotlivých úkolů Hlavních
směrů zabývat a začít je odpovědně plnit a proto je nutné příslušné úkoly komisím
neprodleně uložit k realizaci.
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
7.Schůze ÚKK
ad 2)
a) Zpráva o KO201701 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016
Kontrola provedena členy ÚKK v den konání schůze dne 28.2.2017. PRV projednalo
zprávu ve své schůzi konané dne 14.3.2017 a doporučené závěry přijalo.
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b) Př. Lust podal průběžnou informaci o stavu prací na kontrolní akci KO 201605 Využívání
CIS ČSV v souladu s právními předpisy a realizace opatření z KO201405 a KO201504
Usnesení:
ÚKK bere na vědomí předloženou informaci s tím, že pověřuje předsedu ÚKK
přednesením poznatků vyplývajících z průběhu kontroly na schůzi RV 25.3.2017 a
ukládá kontrolní skupině dopracovat zprávu do 30.4.2017.
c) Př. Hanuška podal průběžnou informaci o stavu prací na kontrolní akci KO201602
Kontrola vybraných nákladových položek rozpočtu ČSV – sankce SZIF
Dopracovat a předložit do příští schůze ÚKK 24.3.201 – viz bod 4 programu.
Ad 3
f) dopis př. Milana Petrů ze dne 29.1.2017 – nefunkčnost rozhodčí komise ve věci jeho sporu
se ZO – žádost o neprodlené zjednání nápravy
Usnesení:
ÚKK bere na vědomí, že předseda ÚKK vyžádal k věci stanovisko autora dopisu a
ZO ČSV Tábor. K datu konání 8. schůze došlo stanovisko ZO ČSV Tábor. Kontrolní
skupina předloží stanovisko a návrh odpovědi do 31.3.2017.
g) dopis ZO ČSV Kynšperk nad Ohří ze dne 13.12.2016 - upozornění na neoprávněné
čerpání dotace 1.D a porušení stanov ČSV – adresováno předsedkyni svazu.
Usnesení:
ÚKK bere na vědomí s tím, že požadované podklady došly kontrolní skupině dne
18.3.2017 a 24.3.2017. Kontrolní skupina předloží stanovisko a návrh odpovědi do
31.3.2017.
h) dopis př. ing. Miloslava Musila ze dne 16.2.2017 – vyjádření k otázce budoucnosti VCHS
Jabloňany.
Usnesení:
ÚKK bere na vědomí, že př. Hanuška autorovi podnětu odpověděl dne 23.3.2017 –
podnět tímto vyřízen.
Ad 2
a) podnět OO ČSV Most ze dne 21.3.2017 – zaslaný e-mailovou poštou a týkající se
požadavku na prověření, kdo změnil po sjezdu článek 21/ 1. Stanov, bez projednání
v okresech, v rozporu návrhem stanov a usnesením IX sjezdu.
K věci prověřen stenozápis z jednání X. sjezdu ČSV a ÚKK konstatuje, že dle tohoto
zápisu X. sjezd projednal a schválil návrh na doplnění uvedeného článku na základě
předloženého návrhu komise pro úpravu stanov (viz str. 90 - 91 stenozápisu). ÚKK
na základě tohoto prověření konstatuje, že znění článku 21/1 je platné.
ÚKK pověřuje předsedu komise seznámením s tímto stanoviskem na schůzi RV
25.3.2017.
b) Dotaz ZO ČSV Třešť zaslaný dne 22.3.2017 e-mailovou poštou vedoucím funkcionářům
svazu ve věci metodické pomoci v záležitosti splnění povinností stanovených v zákoně č.
221/2015 Sb. (novelizace zákona o účetnictví) ČL. II Přechodná ustanovení.
Usnesení:
ÚKK bere na vědomí s tím, že na potřebu této metodické pomoci již bylo opakovaně
poukazováno a očekává, že PRV bude ve věci konat
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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 25.3.2017
Ad 4
Zpráva o kontrolní akci č. 201602: Prověrka stavu vymáhání úhrad sankcí vyměřených SZIF
na základě kontrol u žadatelů o dotace dle Vl. nař. 197/2005 Sb. v platném znění
Předkládají: ing. Josef Hanuška, Stanislav Doležel, členové ÚKK
Usnesení:
ÚKK po diskusi schvaluje předloženou zprávu a ukládá předsedovi ÚKK předložit ji
PRV k projednání
termín: neprodleně
Ad 5
Předseda ÚKK př. Hanuška a mpř. ÚKK př. Lust podali informace o jednáních PRV ze dne
14.3.2017 a 24.3.2017 – vzaty na vědomí.
Ad 6
Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 24.3.2017 a připomněl další
termín schůze na 25.8.2017.
Zapsal: Josef Hanuška
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