
   Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 

                                                 

PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 11. LEDNA 2022 

 
1. PROVEDLO: 

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

● zápis z jednání PRV ČSV, z. s., ze dne 9. 11. 2021; 
● návrh zápisu ze zasedání RV ČSV, z. s., ze dne 30. 10. 2021; 
● zasílání Včelařství členům VKM prostřednictvím jejich vedoucího; 
● Směrnici pro účtování na rok 2022; 
● Výnos ČSV, z. s., č. 1/2022; 
● Zásady čerpání a rozpočet sociálního fondu v roce 2022; 
● smlouvu o provedení auditu za provedení účetní závěrky za r. 2021 s auditorkou Ing. Kamilou Marešovou; 
● Plán činnosti PRV na rok 2022. 

 
3. VZALO NA VĚDOMÍ: 

● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 
● čerpání dotace NNO k 30. 11. 2021; 
● informace o spolupráci s Vězeňskou službou ČR; 
● informace ze zasedání Komise pro práci s mládeží; 
● informaci o končícím pracovním poměru Ing. Petry Mikšovské, která dala výpověď k 31.1.2022. 

 
4. ULOŽILO: 

• tajemníkovi předložit návrh zápisu ze zasedání RV ČSV, z. s., ke schválení na nejbližším zasedání RV 
• tajemníkovi zajistit svolání a jednání RR v nejbližší době; 
• tajemníkovi dát nabídku prodeje pozemku v k. ú Doubrava do časopisu Včelařství i na web svazu 

s fotografiemi a termínem pro posílání nabídek zájemců do konce března; 
• tajemníkovi zajistit zápisy nových členů PRV a ÚKK do spolkového rejstříku a současně zajistit automatický 

průpis skutečných majitelů do evidence SM; 
• tajemníkovi připravit na RV harmonogram rozpracování úkolů pro projednání v odborných komisích, poté 

na PRV a závěrem ke schválení RV; 
• tajemníkovi poslat děkovný dopis bývalým členům RV, požádat současné předsedy odborných komisí o 

pokračování v jejich práci do jmenování nových členů na březnovém jednání RV; 
• Legislativní komisi připravit změnu Jednacího řádu ČSV ke schválení na březnové zasedání RV; 
• tajemníkovi oznámit neprodleně členům RV zrušení lednového jednání; 
• Legislativní komisi připravit Zásady nakládání majetku svazu a změnu Směrnice o poskytování náhrad 

funkcionářům Českého svazu včelařů, z. s.; 
• tajemníkovi připravit na příští jednání PRV nový Organizační řád ČSV včetně organizačního schématu. 

 
5. ZRUŠILO  

• lednové zasedání RV z důvodu Covid-19; 
• ke dni 31.1. 2022 odborné a provozní oddělení a funkci vedoucího odborného a provozního oddělení. 

 
6. ZŘÍDILO 

• odborné oddělení a funkci vedoucího odborného oddělení; 
• provozní oddělní a funkci vedoucího provozního oddělení. 

 
7. UDĚLILO svazová vyznamenání. 
 

 
 
         Zapsala: Linda Hladíková 


