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      PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 13. ZÁŘÍ 2022 

 
 
 
 
 

 
1. SCHVÁLILO: 
● zápis z jednání PRV ČSV, z. s. ze dne 19.8.2022; 
● zprávu o plnění usnesení ze zasedání 9.8 a 19.8.2022; 
● rekonstrukci plynového rozvodu v zadní budově Křemencova 177/8, Praha 1; 
● návrh převést finanční prostředky očištěné od nákladů, získané z prodeje VS Jabloňany do Rezervního fondu ČSV; 
● podání žádostí o dotaci NNO na rok 2023 v pořadí projektů: „Podpora spolkové činnosti“, „Propagace regionálních 

produktů, propagace medu a včelích produktů, zvyšování odborné kvalifikace včelařů a začínajících včelařů tvorba 
odborných a metodických materiálů“ a „Zájmové a volnočasové aktivity, mezinárodní spolupráce dětí a mládeže“; 

● program Semináře učitelů včelařství 15.10. – 16. 10. 2022 a garanta semináře přítele Miroslava Štěpána; 
● darovací smlouvu s firmou Hair-servis a pověřuje předsedkyni a tajemníka k jejímu podpisu; 
● program Semináře vedoucích včelařských kroužků 22.10. – 23.10. 2022 a garanta semináře přítele Romana Šidlíka; 
 
2. ZRUŠILO: 
● oslavy u příležitosti 150 let ČSV v Rudolfinu; 
● v rámci snížení stavu zaměstnanců sekretariátu za účelem zvýšení efektivnosti práce dvě pracovní pozice; 
 
3. ZASTAVILO: 
● přípravy na spuštění e-shopu; 
 
4. VZALO NA VĚDOMÍ: 
● čerpání dotace NNO k 31.8.2022; 
● zápis z Komise pro racionalizaci; 
● výsledek kontroly inspektorátu práce bez závad; 
● rozhodnutí MZe o změně projektu NNO 2022; 
● rezignaci přítele Mgr. Oldřicha Koubka na členství v Komisi pro práci s mládeží; 
 
5.  ULOŽILO: 
• tajemníkovi zadat tisk kalendáře na rok 2023 jen v případě, že cena za 55 tisíc výtisků nepřekročí částku 250 tisíc 

Kč vč. DPH; 
• tajemníkovi na listopadovém RV předložit návrh o převedení kupní ceny za VS Jabloňany do Rezervního fondu 

ČSV; 
• tajemníkovi zajistit elektronické podpisy statutárních zástupců svazu; 
• tajemníkovi ve spolupráci s Komisí pro děti a mládež předložit odhad nákladů na navrhované akce; 
• tajemníkovi předložit rezignaci přítele Mgr. Oldřicha Koubka na listopadovém jednání RV. 

 
 

 
 
 
          
                                                                                                                                 Zapsala: Ivana Červená 


