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

                                                 

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

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 

 

2. SCHVÁLILO: 
● zápis z jednání PRV ze dne 12. 2. 2019; 

● návrh Zprávy o plnění hlavních směrů a činností ČSV po X. sjezdu; 

● závěrečný protokol výsledku inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 na sekretariátu; 

● program březnového zasedání RV; 

● rámcovou smlouvu o spolupráci s VÚVč, s. r. o., Dol; 

● změnu statutu SKV; 

● výjezdní zasedání Ekonomické komise ve VS Jabloňany a VS Rosice; 

● konání soustředění pro českou delegaci IMYB 2019 1. – 2. 7. 2019 v Nasavrkách 

● spuštění zkušebního provozu mapy prodejců medu; 

● návrh na udělení vyznamenání „Za zásluhy o včelařství“ Ludovítu Gálovi. 

 

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

● informace o plnění usnesení RV – smluvní vztah se Včelpem; 

● zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za rok 2018; 

● zprávu ÚKK ze šetření ZO Hostivice; 

● zprávu o činnosti a hospodaření VÚVč, s. r. o., Dol; 

● Zprávu o plnění usnesení RV ze dne 17. 11. 2018; 

● zápisy z jednání Ekonomické komise; 

● zápis z jednání Racionalizační a osvětové komise; 

● zápis z jednání IT komise; 

● zápis z jednání Legislativní komise; 

● dopis ZO Brno - Žabovřesky. 

 

4. ULOŽILO: 

 tajemníkovi zapracovat úpravy do výsledku hospodaření a rozeslat ke schválení s materiály na RV; 

 tajemníkovi přepracovat Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za rok 2018 dle připomínek; 

 Zprávu o plnění hlavních směrů a činností po X. sjezdu předložit ke schválení na březnovém zasedání RV; 

 tajemníkovi předat potřebné podklady ke jmenování člena SR SOUV-VVc, o. p. s.; 

 Komisi pro práci s mládeží přepracovat seznamy na ceny do soutěží, navrhnout úsporná opatření; 

 tajemníkovi předložit návrh na nejvyšší vyznamenání pro Ludovíta Gála ke schválení na březnovém zasedání 

RV. 

 

5. UDĚLILO svazová vyznamenání. 

 

6. JMENOVALO členem správní rady SOUV-VVC, o. p. s. Ing. Miroslava Štěpána. 

 

 

    Zapsala: Linda Hladíková 


