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

                                                 

PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 9. KVĚTNA 2018 

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 

 

2. SCHVÁLILO: 

● zápis z jednání PRV ze dne 10. 4. 2018; 

● dodatek č. 3 k Zakládací smlouvě SOUV-VVC, o. p. s.; 

● rozmnožovací chovy pro rok 2018; 

● seznam vyšších šlechtitelských chovů pro rok 2018; 

● prodloužení nájmu nebytových prostor Institutu Bernarda Bolzana; 

● dodatek č. 3 k pojistné smlouvě úrazového pojištění; 

● metodický pokyn na nákup kompresorů a vyvíječů. 

 

3. VZALO NA VĚDOMÍ: 

● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 

● přehled čerpání dotace NNO k 30. 4. 2018; 

● rozhodnutí o poskytnuté dotaci NNO pro rok 2018; 

● zprávu o stavu čerpání Svépomocného fondu k 30. 4. 2018; 

● zprávu o stavu příprav výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem; 

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

● informace z jednání chovatelské komise; 

● informace o stavu implementace GDPR; 

● rezignaci Jiřího Slámy na funkci člena dozorčí rady SOUV-VVC, o. p. s.; 

● návrh OO Jablonec nad Nisou na kooptaci J. Lochmana do funkce člena RV; 

● seznam míst vhodných ke včelařským exkurzím. 

 

4. ULOŽILO: 

● tajemníkovi urgovat garanty aktivů o dodání termínu a místa konání aktivů; 

● tajemníkovi zaslat chovatelům příslušná osvědčení a schválené chovy zanést do seznamu rozmnožovacích 

chovů a uveřejnit na webu svazu; 

● tajemníkovi poděkovat J. Slámovi za odvedenou práci v dozorčí radě SOUV-VVC, o. p. s.; 

● tajemníkovi předložit kooptaci J. Lochmana na srpnovém zasedání RV; 

● tajemníkovi pozvat J. Lochmana na srpnové zasedání RV. 

 

5. JMENOVALO: 

 doc. MVDr. Juraje Toporčáka přednášejícím odborníkem pro obory „f“ a „i“ do 31. 7. 2019; 

 Mgr. Jarmilu Machovou členkou dozorčí rady SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky. 

 

6. UDĚLILO svazová vyznamenání. 

    

    Zapsala: Linda Hladíková 


