ZápisSkype schůzky EK dne 12.3.2013
Přítomní: Ing. Šturma, Kučera, Dvorský, Dr.Gruncl
Omluven: Ing.Jiránek.
Program:
1) Výroční zpráva- ekonomická část
2) Financování OO, přerozdělení členských příspěvků
3) Mimořádný členský příspěvek

K bodu 1)
EK konstatovala, že požadavky na EK do zprávy byly předány sekretariátu.
K datu schůzky 12.3.2013 nebyly EK předloženy požadované materiály předložené
sekretariátu dne 1.3. 2013, stejně tak materiály, které byly zaslány sekretariátu
prostřednictvím předsedy V.Švamberka.
EK postrádá ve zprávě podrobnější vysvětlení čerpání mzdových prostředků za rok 2012.
EK konstatuje, že prodej pozemku v hodnotě 1,5 tis. k.ú Řešetova Lhota byl proveden
v rozporu se stanovami ČSV neboť nepředcházelo schválení RV ČSV o.s.
Prodej není ani doložen znaleckým posudkem, který by doložil oprávněnost ceny.
K bodu 2)
EK na své schůzce 1.3.2013 vyslovila nesouhlas s tím, aby bylo všem OO přiděleno 12000,-a rok na činnost s odůvodněním, že to odpovídá principu solidarity. Opak je pravdou. Stejnou
částku by dostaly OO které mají např. jen 2 ZO nebo 20 ZO, což není systémové ani
spravedlivé řešení.
EK je pro stanovení dalšího kriteria k přerozdělení prostředků pro OO. Jedním z nich může
být např. stanovení limitu nákladů OO podle počtu ZO. K tomu je však třeba znát počty ZO
v jednotlivých OO (o což EK sekretariát bezvýsledně požádala), ale především rozpočty OO.
Poté je možné navrhnout RV systémové opatření k narovnání financování OO.
Změny by měly probíhat v kontextu se institucionalizací KKV a dalších změn stanov ČSV.
Další možností je přerozdělení členského příspěvku, resp. odvodu do SF. Bez znalostí potřeb
OO to však nelze provést relevantním způsobem.
Připomínky k roční účetní závěrce EK uvedla ve svém zápise ze schůzky z 1.3.2013.

K bodu 3)

EK projednala sekretariátem předložené vyhodnocení plnění mimořádného členského
příspěvku 4 Kč. na včelstvo do SF v r. 2012. Doporučuje opětovné projednání této záležitosti
s ZO, které příspěvek doposud neodvedly.

Návrh na usnesení PRV:
EK navrhuje PRV schválení roční účetní závěrku za rok 2012 s výhradou.
PRV ukládá sekretariátu předložit EK počty ZO podle jednotlivých OO a zajistit předložení
rozpočtů OO do 30.4.2013.
Mladá Boleslav dne 13.3.2013

Zapsal:
L.Dvorský

