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PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 10. BŘEZNA 2020 

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 
 
2. SCHVÁLILO: 

● zápis z jednání PRV ze dne 11. 2. 2020; 
● inventarizační zprávu o majetku a závazcích k 31. 12. 2019 na sekretariátu RV ČSV, z.s. a v objektech 

v majetku svazu; 
● přípravu soutěžících v SOUV-VVC, Nasavrky za předpokladu, že se soutěž uskuteční; 
● soutěže pro VKM v časopise Včelařství a na webu ČSV, internetovou soutěž „Příroda kolem nás“; 
● rozšíření modulu chovů; 
● úpravu statistik v CIS; 
● licenční smlouvu s VÚRV. 

 
3. VZALO NA VĚDOMÍ: 

● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 
● zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za rok 2019; 
● informace ze zasedání Komise pro přípravu sjezdu; 
● informace J. Šmída; 
● informace ze zasedání Komise pro práci s mládeží; 
● informace ze zasedání IT komise; 
● rezignaci A. Příhodové na funkci člena RV a návrh OO Děčín na kooptaci H. Jirmana do funkce člena RV; 
● rezignaci L. Tomana na funkci člena RV a předsedy farmářské komise; 
● dopis Sdružení místních samospráv; 
● informaci o novém předsedovi ČAPIS; 
● informace o úhynech včelstev. 

 
4. ULOŽILO: 

• tajemníkovi předložit Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za rok 2019 ke schválení na zasedání RV; 
• M. Poništovi zapracovat připomínky do sjezdových materiálů a předložit ke schválení na příštím zasedání 

PRV; 
• tajemníkovi získat bližší specifikaci úprav CIS pro potřeby VKM; 
• tajemníkovi předložit rezignaci A. Příhodové a návrh na kooptaci H. Jirmana do funkce člena RV za OO 

Děčín na zasedání RV; 
• tajemníkovi předložit rezignaci L. Tomana na funkci člena RV a předsedy farmářské komise na zasedání RV; 
• tajemníkovi vyzvat OO Klatovy k dodání zástupce do RV. 

 
5. UDĚLILO svazová vyznamenání. 
 
6. ZRUŠILO na základě vyhlášeného opatření Bezpečnostní rady státu v souvislosti s rozšířením nákazou 
koronavirem: 

a) zasedání PRV dne 20. 3. 2020,  
b) zasedání RV dne 21. 3. 2020 – předběžně je zarezervován termín na 24 a 25. 4. 2020, 
c) po projednání s SVS seminář zdravotních referentů s KVS plánovaný na 18.-19.3.2020. 

 
 
    Zapsala: Linda Hladíková 


