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

                                                 

PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU ČSV, z. s. 
NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 9. ČERVNA 2020 

 
1. PROVEDLO: 

● kontrolu úkolů z předchozích jednání PRV. 
 
2. SCHVÁLILO: 

● zápis z jednání PRV ze dne 10. 3. 2020; 
● návrh Zprávy o hospodaření ČSV, z.s. za rok 2019; 
● podmínky pro administraci unijní dotace nečlenům v souladu s Pravidly administrace dotace dle NV č. 

148/2019 Sb.; 
● finanční příspěvek na výstavu „Příroda a člověk“ pro OO Frýdek-Místek; 
● návrh Zprávy o činnosti ČSV, z.s. za rok 2019; 
● návrh Zprávy o plnění úkolů a hlavních směrů činnosti ČSV po X. sjezdu za rok 2019; 
● konání aktivů a setkání delegátů v jednom termínu; 
● návrh Metodického pokyn k činnosti ÚKK; 
● návrh kupní smlouvy společnosti Stavby silnic a železnic na odkup pozemku v k.ú. Trnové Pole ke stavbě 

silnice; 
● smlouvu na pronájem bytu v 1. patře přední budovy v ulici Křemencova. 

 
3. VZALO NA VĚDOMÍ: 

● informace o uskutečněných jednáních předsedkyně a tajemníka svazu; 
● informace o přidělených dotacích NNO na rok 2020 a čerpání dotace NNO k 31. 5. 2020; 
● změnu Rozpočtu na rok 2020; 
● informace o přípravách dotace 1.D pro rok 2020; 
● zprávu o stavu čerpání Svépomocného fondu k 31. 5. 2020; 
● informace o soudních sporech; 
● informace J. Šmída; 
● informace ze zasedání Legislativní komise; 
● informace ze zasedání Ekonomické komise; 
● informace ze zasedání IT komise; 
● informace o výsledku hlášení úhynů včelstev k 15. 2. 2020; 
● informace o poptávkovém řízení na tisk včelařských inzertních novin a OVP; 
● dopis zmocněnkyně vlády Heleny Válkové; 
● žádost OO Brno-venkov o příspěvek na revitalizaci venkovní části muzejní expozice ve VS Rosice; 
● informace o stavu výročních členských schůzí a okresních konferencí ČSV; 
● požadavek ÚKK na dodání materiálů. 

 
4. ULOŽILO: 

• předsedkyni a tajemníkovi jednat na MZe ohledně úprav projektů, které nebylo možné z důvodů krizových 
opatření realizovat; 

• předsedkyni a tajemníkovi oznámit končeným příjemcům – nečlenům unijní dotace podmínky administrace 
jejich požadavků, 

• tajemníkovi předložit změnu Rozpočtu na rok 2020 ke schválení na srpnovém zasedání RV; 
• tajemníkovi předložit Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za rok 2019 ke schválení na srpnovém zasedání RV; 
• tajemníkovi předložit Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za rok 2019 ke schválení na srpnovém zasedání RV; 
• tajemníkovi prověřit stávající smlouvu na úrazové pojištění z hlediska výše platby a výše čerpání; 
• tajemníkovi předložit Zprávu o plnění úkolů a hlavních směrů činnosti ČSV po X. sjezdu. za rok 2019 ke 

schválení na srpnovém zasedání RV; 
• tajemníkovi začít na přípravách aktivů a setkání delegátů a předložit ke schválení na srpnovém zasedání RV 

formou změny Plánu práce na rok 2020; 
• tajemníkovi předložit Metodický pokyn k činnosti ÚKK ke schválení na srpnovém zasedání RV; 
• tajemníkovi předložit kupní smlouvu na odkup pozemku v k.ú. Trnové Pole ke stavbě silnice ke schválení na 

srpnovém zasedání RV. 
 
5. UDĚLILO svazová vyznamenání.      Zapsala: Linda Hladíková 


