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Usnesení ze zasedání valné hromady Sekce komerčních včelařů, 

při ČSV, z. s.,  Nasavrky dne 25.02.2017 

 
 

Datum a místo konání: 25.02.2017, v 15.15 hod.  velký sál SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky 

Přítomni: viz. prezenční listina 112 členů 

 

Usnesení zapsal: návrhová komise ve složení Miroslav Segeťa (předseda), Jaroslav Juráň 

(člen), Hugo Zeman (člen). 

 

            Účastníci valné hromady SKV při ČSV berou na vědomí: 

 

- informaci o účasti a schopnosti usnášení valné hromady, (80,6 %ní) účast 

- přednesené připomínky a návrhy v diskusi viz. zápis, který je přílohou usnesení 

 

  Účastníci valné hromady SKV při ČSV schvalují: 

  

             -    návrhovou a volební komisi ve složení: př. Miroslav Segeťa, Jaroslav Juráň, Hugo  

                  Zeman 

  -    zapisovatele: př. Ing. Novotný Gustav 

  -    ověřovatel zápisu: př. Josef Zimen 

  -    zprávu o činnosti SKV za období únor 2016 až únor 2017 a zprávu o hospodaření   

SKV za rok 2016 (přednesl Ing. František Texl) a proúčtování ztráty z roku 2016 

proti nerozdělenému zisku z předchozích let 

  

 -    zprávu dozorčí rady SKV za rok 2016 (přednesl Jiří Toman)   

 -    proplácení cestovních náhrad členům představenstva a dozorčí rady na jejich  

      zasedání a zastupování SKV na jednáních a dále přednášejícím a to ve výši 5,--  

      Kč/km 

 

-     každoroční odměny: 

                  předseda 10 000,-- Kč formou DPP, splatnost do 30.11. daného roku 

                  jednatel a pokladník 5 000,-- Kč formou DPP, splatnost do 30.11. daného roku -    

- jednorázovou odměnu:  

př. Zbyňku Olivovi jednorázovou odměnu formou DPP splatnou do 30.06.2017 

 

-     plán činnosti SKV na rok 2017: 

 účast zástupce SKV na jednání včelařských subjektů u kulatého stolu v r. 2017  

 24.2.2017 zasedání představenstva SKV 

 25-26.2.2017 seminář a Valná hromada SKV v Nasavrkách 

 20.- 21.5.2017, 15. včelařská pouť na Sv. Hostýně, doprovodný program členů 

SKV  
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 8.-10.9.2017 letní setkání členů SKV v Teplicích nad Metují,  organizační a 

odborný garant akce František Čáp 

 organizaci leteckého zájezdu na Apimondii v tureckém Istambulu 2.-5.10.2017, 

max. 22 osob 

 13. nebo 20. října 2017 podzimní setkání členů SKV na jihu Moravy  

 24.11.2017 zasedání představenstva SKV 

 25.-26.11.2017 podzimní seminář SKV v Nasavrkách, schůze členů SKV 

 

 

         Účastníci valné hromady SKV při ČSV stanovují: 

 

- počet členů představenstva: 7 členů 

- počet členů dozorčí rady: 3 členové 

- členský příspěvek na příští období 300,-- Kč/osobu a rok, splatnost do termínu 

konaní valné hromady SKV 

 

          Účastníci valné hromady SKV při ČSV volí členy představenstva a to: 

 

- Marie Bučánková, Radomír Hykl, Helena Machyniaková, Jiří Mohelník,  

Ing. Gustav Novotný, Jaroslav Studeník, Ing. František Texl,  

 

          Účastníci valné hromady SKV při ČSV volí členy dozorčí rady a to: 

 

- Jan Bajza, Anatol Kucharčuk, Jiří Toman 

 

    Účastníci valné hromady SKV při ČSV ukládají představenstvu SKV: 

 

- zajistit jednotlivé akce v roce 2017 v souladu se schváleným plánem činnosti  

- zajistit distribuci etiket a víček SKV v průběhu roku 

- informovat členy SKV prostřednictvím webových stránek www.vcely.eu 

- komunikovat se členy SKV pomocí e-mailových adres 

- zajistit řádně předání funkce pokladníka a provedení změny podpisového vzoru a 

dispozičního práva k bankovnímu účtu SKV u KB do 30.4.2017 

- navrhnout 1 člena SKV do farmářské komise při PRV, termín do 30.06.2017 

 

Schváleno 110 hlasy ze 112 členů SKV přítomných při hlasování a oprávněných 

hlasovat, zdržely se 2 hlasy, nikdo nehlasoval proti. 

 

V Nasavrkách dne: 25.02.2017                                                                                                                              

                                                                                                                
               Ing. František Texl   v.r.                                                Jaroslav Studeník 

              předseda SKV při ČSV, z. s.                                       jednatel SKV při ČSV, z. s.     
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