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PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 12. LISTOADU 2019 

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 

 

2. SCHVÁLILO: 
● zápis z jednání PRV ze dne 8. 10. 2019; 

● návrh Rozpočtu ČSV, z.s. na rok 2020; 

● návrh Plánu práce ČSV, z.s. na rok 2020; 

● program listopadového zasedání RV; 

● návrh zprávy o plnění usnesení ze srpnového zasedání RV; 

● Příkaz tajemníka č. 1/2019 k provedení řádné inventarizaci majetku ČSV za rok 2019; 

● návrh na místo konání XI sjezdu 12. – 13. 12. 2020 v TOP HOTELU PRAHA na Chodově; 

● program lednového semináře vedoucích VKM; 

● návrh Pravidel administrace dotace dle NV č. 148/2019 a návrhy změn směrnic č. 1/2017 a 4/2017; 

● podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku nové ZO Jeneč. 

 

3. VZALO NA VĚDOMÍ: 
● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 

● informace o situaci s pronájmem prodejny, pokračování v opravách; 

● přehled čerpání dotace NNO k 31. 10. 2019; 

● dopis kontrolní skupiny ÚKK; 

● zápis ze zasedání Komise pro přípravu sjezdu ČSV; 

● rezignaci Veroniky Šebkové na post předsedkyně Komise pro práci s mládeží; 

● zápis ze zasedání Redakční rady ČSV; 

● zápis ze zasedání Legislativní komise ČSV; 

● rezignaci Petra Kašníka na funkci člena RV a návrh OO Břeclav na kooptaci Jiřího Rathuského; 

● dopisy OO Brno-venkov, OO Svitavy, OO Vyškov; 

● dopis ZO Ptení. 

 

4. ULOŽILO: 

 tajemníkovi předložit návrh Rozpočtu ČSV, z.s. na rok 2020 ke schválení na listopadovém zasedání RV; 

 tajemníkovi předložit návrh Plánu práce ČSV, z.s. na rok 2020 ke schválení na listopadovém zasedání RV; 

 tajemníkovi předložit návrh zprávy o plnění usnesení ze srpnového zasedání RV ke schválení na listopadovém 

zasedání RV; 

 tajemníkovi zveřejnit seznam jmenovaných přednášejících odborníků na webu svazu; 

 tajemníkovi předložit Pravidla administrace dle NV č. 148/2019 a změny směrnic ke schválení na 

listopadovém zasedání RV; 

 tajemníkovi předložit ke schválení návrh na kooptaci Jiřího Rathuského do funkce člena RV za OO Břeclav 

na listopadovém zasedání RV; 

 tajemníkovi předložit dopisy OO Brno-venkov, OO Svitavy a OO Vyškov listopadovému RV.  

 

5. JMENOVALO přednášející odborníky s platností do 31. 7. 2021. 

 

5. UDĚLILO svazová vyznamenání. 

 

 

 

    Zapsala: Linda Hladíková 


