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PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s.
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 12. ČERVNA 2018
1. PROVEDLO:
● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV.
2. SCHVÁLILO:
● zápis z jednání PRV ze dne 9. 5. 2018;
● příspěvky na včelařské akce zařazené do Plánu práce pro rok 2018;
● formu odměn za nejlepší exponáty na konferenci zlepšovatelů a vynálezců;
● složení hodnotící komise na konferenci zlepšovatelů a vynálezců;
● konání soustředění výpravy dětí, které pojedou na IMYB 2018, v SOUV-VVC, o. p. s. Nasavrky,
● vložení letáku k časopisu Včelařství;
● opravu venkovního osvětlení 4 stožárů ve VS Rosice;
● rozmnožovací chov L. Chramosty;
● prodloužení nájemní smlouvy bytu v přízemí objektu Křemencova.
3. VZALO NA VĚDOMÍ:
● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu;
● přehled čerpání dotace NNO k 31. 5. 2018;
● rozhodnutí o výši dotace NNO pro rok 2018;
● aktuální informace o společnosti Včelpo, spol. s r. o.;
● stav příprav aktivů zástupců ZO/OO;
● vyhodnocení výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem;
● informace o aktuální zdravotní problematice;
● informace z jednání komise pro racionalizaci a osvětu;
● informace ze zasedání komise pro práci s mládeží;
● zprávu M. Poništa k zahraniční cestě na Slovinsku.
4. ULOŽILO:
● komisi pro zdraví včel aktualizovat národní eradikační program MVP do 30. 6. 2018;
● tajemníkovi připravit program a prezentaci na aktivy do příštího zasedání PRV;
● tajemníkovi předložit rozpočet na výrobu metodické pomůcky pro VKM „Ošetřování během kalendářního
roku“;
● tajemníkovi zasílat výpisy z projednaných bodů týkajících se komisí předsedům komisí;
● komisi pro práci s mládeží předložit PRV ke schválení aktualizovaný návrh metodického postupu při
organizaci oblastních kol i finále soutěže Zlatá včela;
5. ZRUŠILO vhledem k možnosti plošné inzerce vkládání letáků k časopisu Včelařství s platností od 1. 8. 2018.
6. UDĚLILO svazová vyznamenání.
Zapsala: Linda Hladíková

