USNESENÍ
ze zasedání ÚV a ÚKRK Českého svazu včelařů, o. s.,
konaného ve dnech 15. – 16. 3. 2008
ve SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ústřední výbor Českého svazu včelařů po schválení programu jednání, zvolení
návrhové komise ve složení př. Juřík, př. Kalugin a př. Kilián a projednání jednotlivých zpráv,
připomínek a diskusních příspěvků

a) SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

zprávu o plnění usnesení ÚV ČSV ze dne 17. – 18. 11. 2007;
zápis ze zasedání ÚV ČSV ze dnů 17. – 18. 11. 2007;
zápisy z jednání PÚV ve dnech 16. 10., 16. 11., 11. 12. 2007 a 15. 1. 2008;
zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2007 s tím, že ztráta bude uhrazena
z výsledků hospodaření minulých let a že bude dopracována část týkající se
strukturalizace a zajištění pohledávek ČSV;
schvaluje změnu směrnice ČSV č. 1/2006 – Organizační zabezpečení vzdělávací
činnosti pořádané organizačními složkami ČSV a včelařskými kroužky mládeže v
návaznosti na nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění;
závěr z jednání chovatelské komise dne 15. 2. 2008 neměnit chovatelský řád ČSV;
variantu II náplně činnosti finanční (ekonomické) komise předloženou Ing. Dvorským
s drobnou úpravou navrženou Ing. Gazdou s tím, že složení komise bude schváleno na
srpnovém zasedání ÚV ČSV;
ponechat systém pravidelných podzimních aktivů funkcionářů ZO.

b) BERE NA VĚDOMÍ:
1. zprávu o zimních úhynech včelstev 2007/2008 a o jednáních směřujících k získání
dotace na obnovu včelstev;
2. zprávu o činnosti ÚKRK;
3. seminář o dotacích podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění;
4. informace o činnosti SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky;
5. informace o činnosti Včelpa, spol. s r. o.;
6. informace o Programu propagace spotřeby medu;
7. informace o soutěži Zlatá včela 2008;
8. dopis J. Ličky a uložila zástupci v ÚV ČSV za příslušný okres obsah dopisu s př.
Ličkou projednat;

9. dopis ZO Borovany, informaci Ing. Stibora o jeho projednání a souhlasí s jeho
stanoviskem;
10. dopis Ing. Pindora a souhlasí s odpovědí PÚV ČSV;
11. změny v odvodech z příjmů z odměn funkcionářů občanských sdružení od 1. 1. 2008.

c) UKLÁDÁ:
1. sekretariátu ÚV ČSV:
a) publikovat v časopisu Včelařství a na webu ČSV
- usnesení ze zasedání ÚV ČSV konaného ve dnech 15. – 16. 3. 2008;
- zprávu o činnosti a hospodaření ČSV v roce 2007;
- úplné znění směrnice ČSV č. 1/2006;
b) publikovat v časopise Včelařství ceník léčiv pro rok 2008;
c) sdělit usnesení ÚV ČSV ohledně odvolání přípravného výboru ZO Kostomlaty
pod Milešovkou proti neudělení souhlasu se založením nové základní
organizace OV ČSV Teplice a zástupci přípravného výboru ZO Kostomlaty pod
Milešovkou Ing. Jandovi.
2. předsednictvu ÚV ČSV:
a) jednat s příslušnými úřady o dotaci na obnovu včelstev, která uhynula v zimě
2007/2008.
3. chovatelské komisi:
a) zabývat se možností vytvořit chovatelské kroužky u vyšších chovů;
b) publikovat v časopisu Včelařství a na webu ČSV výklad k chovatelskému řádu
ČSV.

d) DOPORUČUJE:
1. OV ČSV Teplice, aby přehodnotil svůj nesouhlas se vznikem nové ZO ČSV
Kostomlaty pod Milešovkou tak, že jej schválí a současně určí územní působnost
této nové základní organizace.
Návrhová komise:

(č.j. 104/08/III)

př. Juřík
př. Kalugin
př. Kilián

