
 

          Sekce komerčních včelařů při Českém svazu včelařů, z. s. 

                                       Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 
http://vcely.eu/ 

ftexl@volny.cz, jstudenik@seznam.cz 

  

  

 

Usnesení ze zasedání valné hromady Sekce komerčních včelařů, 

při ČSV, z. s.,  Nasavrky dne 17.02.2018 

 
 

Datum a místo konání: 17.02.2018, v 18.00 hod.  velký sál SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky 

Přítomni: viz. prezenční listina 105 členů 

 

Usnesení zapsal: návrhová komise ve složení Miroslav Segeťa (předseda), Jaromír Bučánek   

                            (člen), Jaroslav Juráň (člen). 

 

            Účastníci valné hromady SKV při ČSV berou na vědomí: 

 

- informaci o účasti a schopnosti usnášení valné hromady, (71,42 %ní) účast, VH je 

usnášeníschopná 

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

 

  Účastníci valné hromady SKV při ČSV schvalují: 

  

  -    navržený program Valné hromady SKV 

             -    návrhovou komisi ve složení: př. Miroslav Segeťa, Jaromír Bučánek,   

                  Jaroslav Juráň 

  -    zapisovatele: př. Ing. Gustav Novotný  

  -    ověřovatel zápisu: př. Jaroslav Studeník, Jiří Mohelník 

  -    zprávu o činnosti SKV za období únor 2017 až únor 2018  

přednesl př. Ing. František Texl 

- zprávu o hospodaření a proúčtování ztráty z roku 2017 proti nerozdělenému zisku 

z předchozích let, přednesla př. Helena Machyniaková 

 -    zprávu dozorčí rady SKV za rok 2017, přednesl př. 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 6,--  

      Kč/km. 

-     plán činnosti SKV na rok 2018: 

• účast zástupců SKV na jednání včelařských subjektů u kulatého stolu v r. 2018, 

případně na akcích Asociace profesionálních včelařů  

• zasedání představenstva SKV 16.2.2018 

• Valná hromada SKV v Nasavrkách 17.2.2018 

• seminář SKV v Nasavrkách 17.-18.02.2018 

• 16. včelařská pouť na Svatém Hostýně, doprovodný program členů SKV                    

19. - 20.5.2018 

• přelom srpen - září 2018 letní setkání členů SKV v Jablonném v Podještědí,  

organizační a odborný garant akce př. Josef Lukavec 
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• polovina září 2018 - zájezd členů SKV do Savojských Alp (švýcarsko – 

francouzské pomezí). 

• podzimní setkání členů SKV na jihu Moravy 12.10. 2018, zajistí př. Jan Bajza, 

Jaroslav Studeník 

• zasedání představenstva SKV v Nasavrkách 23.11.2018 

• podzimní seminář SKV v Nasavrkách, schůze členů SKV 24.-25.11.2018 

 

 

    Účastníci valné hromady SKV při ČSV ukládají představenstvu SKV: 

 

- zajistit jednotlivé akce v roce 2018 v souladu se schváleným plánem činnosti  

- zajistit distribuci zbytku etiket SKV v průběhu roku 2018 

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

- komunikovat se členy SKV pomocí e-mailových adres 

- doplnit CIS o nové členy SKV 

 

  Schváleno 105 hlasy ze 105 členů SKV přítomných při hlasování a oprávněných 

hlasovat, nikdo se nezdržel hlasování a nehlasoval proti. 

 

 

 

 

V Nasavrkách dne: 17.02.2018                                                                                                                             

                                                                                                                
               Ing. František Texl   v.r.                                                Jaroslav Studeník 

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