Zápis Skype schůzky EK ze dne 4.11.2012

Přítomni: př. Jiránek, Šturma, Gruncl, Dvorský
Omluven: ing. Kučera

Program:
1)
2)
3)
4)

Návrh rozpočtu na rok 2012, komentář
Hospodaření ČSV k 30.9. 2012, na základě zaslaných podkladů
Návrh EK k zajištění hlavních ekonomických úkolů ČSV na rok 2013
Informace týkající se vrácení dotace SOUV Nasavrky , platební výměr, odvolání, posečkání
placení penále.

K bodu 1)
Návrh rozpočtu ani komentář nejsou v intencích připomínek EK, které byly zaslány sekretariátu a
byly též obsaženy v zápise z EK ze dne 1.10.2012. K nákladovým položkám není doložena
specifikace, proto jsou údaje v návrhu neověřené a neověřitelné. Totéž se týká výnosové části.
Ve výnosech se počítá s příjmy za příspěvek na administraci dotace 1D z výše 70 mil. Návrh Mze
v rozpočtu ČR je však pouhých 35 mil. Na tomto místě by bylo vhodné zpracovat variantní řešení
nebo se držet zásady opatrnosti.
V případě, že se nepodaří do zasedání RV zajistit doplnění ve smyslu připomínek v uvedeném
zápise EK z 1.10.2012, EK počtem 3 hlasů navrhuje návrh rozpočtu RV neschválit a navrhnout
rozpočtové provizorium.
Ing . Jiránek přislíbil projednání uvedených připomínek s tajemníkem svazu tak, aby byly
připomínky v maximální míře naplněny.

K bodu 2)
Pokud jde o hospodaření ČSV, je ve skluzu čerpání dotace pro SOUV Nasavrky. Naopak otázky
vzbuzují náklady na časopis.
V podkladových materiálech se opakovaně vyskytují rozdíly v čerpání tzv. prostředků na
varroázu, což vzbuzuje dojem, povrchního zpracování, nedůvěryhodnosti. Tabulka vyúčtování
dotace 2012 uvádí v plánu částku 825 tis., tabulka Stav čerpání rozpočtu ČSV tentýž údaj,
vykazuje částku 1500 tis.

Obdobně je to mu u položek plemenářská práce a spol. prospěšná a vzdělávací činnost.
I přes rozdílné údaje v podkladových materiálech pro EK lze odvodit pravděpodobné nečerpání
dotace pro občanské sdružení ČSV za rok 2012. Z tohoto pohledu je tedy potřebné vypracovat do
konce roku plán na čerpání peněžních prostředků tak, aby byly využity v maximální míře .

K bodu 3
Komise projednala návrh EK na zajištění hlavních ekonomických úkolů na rok 2013.
Ing. Jiránek doplnil, že by bylo vhodné, aby zprávy SR,DR SOUV, případně DR Včelpa byly
zařazeny do plánu PRV v měsíci, kdy bude RV ČSV, aby informace na RV byly co nejaktuálnější.

K bodu 4
Ing. Jiránek informoval o stavu prací na odvolání a žádosti platebních výměrů vyplývajících
z kontroly FÚ.

Různé:

Ing. Jiránek informoval členy EK o tom, že by bylo možné na konci roku zakoupit výpočetní
techniku (notebooky) pro nižší organizační složky (OO) a tablety pro PRV.

V Mladé Boleslavi dne 5.11.2012.
Zapsal:
L. Dvorský

