
USNESENÍ III. SNĚMU
PRACOVNÍ SPOLEČNOSTI NÁSTAVKOVÝCH VČELAŘŮ CZ, o. s.

a  jednání nově zvolené rady PSNV-CZ, o.s.
V Třešti dne  17. 3. 2012

1. Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti a finanční zprávu za uplynulé období.

2. Sněm schvaluje plán činnosti společnosti.

3. Sněm bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

4. Sněm volí do funkce:

a) 1. místopředsedy – Leopold Matela

b)  členů Rady – Zdeněk Klíma, Bronislav Gruna, Jiří Matl, Radomír Hykl, Michal Bednář, Jiří Teplý, Jiří Němec,
                                     Tomáš Jaša

c) předsedy dozorčí rady – Vladimír Sabolovič

d) dvou členů dozorčí rady – Pavel Novák a Miloslav Musil

5. Sněm schvaluje změnu stanov:

Článek I. odst. 2 
Původní znění:
Společnost je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby. 
Schválené znění:
Společnost je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, zejména chovatele včel, začínající 
včelaře a příznivce chovu včel. 

Článek II, odst. 2
Původní znění:
Cílem společnosti je hledat a včelařské veřejnosti představovat taková řešení chovu včel, která jej činí jednodušším 
a přitažlivějším pro včelaře, aby nedocházelo ani k poklesu počtu včelařů, ani k poklesu počtu včelstev.
Schválené znění:
Cílem společnosti je hledat a včelařské veřejnosti představovat taková řešení chovu včel, která jej činí jednodušším 
a přitažlivějším.

Článek II, odst.3, písm a) 
Původní znění:
pečovat o růst odborné a společenské úrovně členů, působit na výchovu a zapojování mládeže do včelařské činnosti;
Schválené znění:
aktivně chovat včely a pečovat o růst odborné a společenské úrovně členů, působit na výchovu a zapojování mládeže 
do včelařské činnosti;

Článek II, odst.3, písm b)
Nový vložený bod pod písmenem b):
organizovat odborné semináře, školení, konference  a další vzdělávací akce; 
Ostatní body jsou posunuty o 1 bod ve směru znění abecedy. To zn. původní b) je nyní c) c) je d) atd. až po písmeno s)

Článek II, odst.3, písm s) 
Původní znění: (původně bylo písmeno r)
zprostředkovávat pojištění členů pro případ úrazu s trvalými následky nebo smrti při provozování včelařství nebo v 
přímé souvislosti s ním.
Schválené znění:
zprostředkovávat vhodná pojištění členů společnosti.

Článek III, odst. 7
Původní znění:
Za člena společnosti může být přijat každý občan Evropské unie, který dosáhl věku deseti let, souhlasí se stanovami a 
zaváže se je plnit.
Schválené znění:
Za člena společnosti může být přijat každý, kdo dosáhl věku deseti let, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit.

Článek IX, odst. 2
Nově vložený odst 2

Kandidáti na členy rady musejí svou kandidaturu zaslat minimálně 30 dnů před konáním sněmu. Volební teze kandidátů 
musejí být zveřejněny (např. E-věstník) minimálně 14 dnů před konáním sněmu;
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Ostatní body jsou posunuty o 1 číslo vpřed. Původní odst. 2 nyní 3 až po číslo 20) původně 19)

Článek IX, odst. 8, původně 7 viz výše

Původní znění:
Není-li při stanoveném začátku jednání přítomna nadpoloviční většina členů, je po půl hodině orgán společnosti 
schopen usnášení při přítomnosti alespoň 1/10 členů orgánu. Není-li přítomna ani 1/10 členů oblastní skupiny a je třeba 
přijmout usnesení nebo provést volby, svolá předseda orgánu jeho jednání na jiný termín. Toto ustanovení se 
nevztahuje na radu, která je usnášeníschopná jen je-li přítomna více jak polovina jejich členů.
Schválené znění:
Sněm je usnášeníschopný s minimálním počtem 50% členů. Není-li při stanoveném začátku jednání přítomno 50% 
členů, je po půl hodině sněm schopen usnášení při přítomnosti alespoň 40 členů. Není-li přítomno ani 40 členů a je 
třeba přijmout usnesení nebo provést volby, svolá předseda orgánu jeho jednání na nový termín. Toto ustanovení se 
nevztahuje na radu, která je  usnášeníschopná jen je-li přítomna více než polovina členů.

6. Sněm ukládá Radě PSNV-CZ, aby do příštího jednání Sněmu připravila způsob elektronického hlasování. 

7. Nově zvolená Rada PSNV-CZ na svém jednání zvolila:

a) předsedu – Zdeněk Klíma

b) 2. místopředsedu – Bronislav Gruna 

Usnesení v rozsahu 2x A4 sestavila návrhová komise ve složení:

Lukáš Rytina

Martin Tománek

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Plevan

Lukáš Matela

předseda PSNV-CZ, o. s.:

Zdeněk Klíma
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