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

                                                 

PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 14. LISTOPADU 2017 

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 

 

2. SCHVÁLILO: 

● zápis z jednání PRV ze dne 10. 10. 2017; 

● uzavření pracovního poměru s Kateřinou Brodskou na dobu určitou 1 rok s tříměsíční zkušební dobou; 

● zprávu o plnění usnesení ze zasedání RV ČSV, z. s. ze dne 26. 8. 2017; 

● návrh Rozpočtu na rok 2018; 

● návrh programu listopadového zasedání RV; 

● realizaci opravy části budovy sídla svazu od firmy Engram, s. r. o.; 

● plán činnosti PRV na rok 2018; 

● smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance; 

● dodatek č. 2 k úrazovému pojištění členů; 

● návrh Dohody o spolupráci se Slovenským svazem včelařů; 

● návrh na doplnění Františka Čápa do komise pro racionalizaci a osvětu; 

● konání mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství v Olomouci. 

 

3. VZALO NA VĚDOMÍ: 

● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 

● přehled čerpání dotace NNO k 31. 20. 2017; 

● rozhodnutí MZe o výši dotace 1.D pro letošní rok; 

● aktuální informace společnosti Včelpo, spol. s r. o.; 

● informace o nabídkách na koupi společnosti Včelpo, spol. s r. o.; 

● zprávu o vyhodnocení aktivů zástupců ZO/OO; 

● příkaz tajemníka k provedení inventur; 

● informace ze zasedání komise pro práci s mládeží. 

 

4. ULOŽILO: 

● tajemníkovi pozvat dva zájemce s nejvýhodnějšími nabídkami na koupi společnosti Včelpo, spol. s r. o na 

listopadové zasedání RV; 

● M. Poništovi vypsat ze zápisů z aktivů nezodpovězené dotazy a doplnit je do Zprávy; 

● tajemníkovi ve spolupráci s KPM vypracovat soutěžní testy pro obě kola ZV 2018 kategorie mladších a starších 

žáků; 

● Veronice Šebkové ve spolupráci s RNDr. Jiřím Pízou připravit do časopisu Včelařství informativní článek o 

přípravách IMYB 2018. 

 

5. UDĚLILO svazová vyznamenání. 

    

     

    Zapsala: Linda Hladíková 


