Zápis z jednání 10. sněmu
Pracovní společnosti nástavkových včelařů, z.s.
konaného v Praze, dne 12. 3. 2021
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Zahájení v 9:00 h.
Mandátová komise: Jan Turč, Jan Kuřík, jednohlasně zvolena.
Přítomno 18 členů, není přítomna nadpoloviční většina členů PSNV, tj. minimálně 377 členů, a ani není přítomno 40 členů.
Sněm proto není v tomto okamžiku usnášeníschopný.
Do 9:32 h. bylo jednání přerušeno.
V 9:32 h. správce členské evidence na žádost předsedy sdělil, že sněm se sešel v počtu 21 členů a je tedy nadále
neusnášeníschopný. V souladu s ustanovením čl. VII. odst. 9 stanov přítomní členové rady PSNV hlasováním jednomyslně
rozhodli, že další sněm se bude konat za 30 minut, tj. v 10:03 h. Jednání bylo na dobu od 9:30 do 10:00 h. přerušeno.
Jednání nového sněmu zahájeno v 10:03 h.
Správce členské evidence oznámil přítomnost 21 členů a byl zahájen nový sněm. (Prezenční listina sněmu - příloha 1).
Další jednání sněmu probíhalo pouze o bodech, které byly uvedeny na programu jednání ze dne 10. 2. 2022 (příl. 2).
Návrhová komise: Petr Kellner, Jiří Mohelník, jednohlasně zvolena.
Volební komise: Petr Texl, Pavel Novák, jednohlasně zvolena.
Zapisovatel průběhu sněmu: Petr Kellner, jednohlasně zvolen.
Ověřovatelé zápisu sněmu a usnesení sněmu: Pavel Fulín, Pavel Mach, jednohlasně zvoleni.
Ředitel kanceláře Radomír Hykl představil práci rady, kanceláře a další spolkové činnosti. V roce 2021 byla spolková činnost
poznamenána onemocněním Covid-19. Přesto se podařilo realizovat zajímavé akce jako Medu roku, brněnskou výstavu Animal
Tech. Zisk Moderního včelaře 485 tisíc. Na návrh Radka Hykla sněm vzpomněl památku MIlana Majera a ostatních zesnulých
členů minutou ticha. V diskusi se diskutovala otázka organizace letních škol.
Ředitel kanceláře Radomír Hykl seznámil přítomné s hospodářskými výsledky PSNV (viz výroční zpráva za rok 2021).
Předseda kontrolní komise Vladimír Sabolovič přednesl zprávu o činnosti (viz příloha 3). Komise se v roce 2021 fyzicky sešla
čtyřikrát. Komise provedla kontrolu účetnictví společnosti roku 2021 a konstatuje, že je v souladu s předepsanou legislativou.
Poukázal na správné rozlišení hlavní a hospodářské činnosti a také dobrou strukturu účetnictví v hlavní činnosti. Zisky v hlavní
činnosti jsou zahrnuty do základu daně. Podnět kontrolní komise k přezkoumání nebyl podán. Členové kontrolní komise
pravidelně účastní zasedání rady spolku s hlasem poradním.
Správce členské evidence společnosti Jan Turč přednesl zprávu o činnosti, zejména personální evidenci společnosti.
Společnost má celkem 785 členů. Ke konci roku z různých důvodů 42 členů ukončilo činnost. Letos přibylo 10 nových členů.
Žen je 83, právnické osoby jsou 3 a jeden čestný člen, cizích státních příslušníků je 6. Průměrný věk 51,4 let (viz příloha 4).
Šéfredaktorka Moderního včelaře Marie Šotolová představila agendu redakce včetně činnosti redakční rady:
a. tištěnou a elektronickou verzi časopisu a jejich specifické distribuční kanály v ČR a SR včetně společností
monitorujících média;
b. edice a témata roku 2021 i 2022 a dárky čtenářům do květnových čísel;
c. výměna článků s jinými i zahraničními časopisy;
d. spolupráce časopisu s institucemi;
e. nemožnost organizovat akci Den otevřených úlů;
f. výstava úspěšných fotografií soutěže Bee Press Photo v univerzitním kampusu Jihočeské univerzity;
g. příprava sborníku k akci Mendel je včelař;
h. mezinárodní projekt Stop sršeň asijská – Dřív, než bude pozdě, je spolufinancován Erasmus+ a SOŠ Pod Bánošom
v Banské Bystrici, a dalšími účastníky projektu jsou instituce ze Slovenska, Rakouska a Francie.
Petr Texl přednesl ekonomickou agendu Moderního včelaře. Roční zisk činí cca 485 tis. Kč, ale náklady distribuci a mzdy
routou. Cca 520 uživatelů odebírá elektronickou verzi a cca 3830 odebírá tištěnou verzi. Měsíčně se prodá cca 300 ks na
stáncích.
Po krátké přestávce předseda František Hubáček a Radek Hykl informoval o proběhlých jednáních se státní správou:
a. představení se novému ministru zemědělství a diskuse o formě dotace 9.J.;
b. doplnění MKZ 2022 a Metodický pokyn SVS k prevenci a tlumení varoózy;
c. a další výzvy pro prosazování priorit oboru.
Diskutovalo se téma zveřejňování umístění včelstev na mapě Veřejného registru půdy - LPIS webu eAGR, téma aplikace POR
zemědělci a jejich hlášení a téma precizního zemědělství.
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20. Administrátor Marek Konvičný informoval o nasazení nového systému a o dalším postupu prací na novém webu:
a. odstranění všech chyb a požadavků;
b. konektor na účetnictví a platební brána;
c. databáze cejchů či lektorů;
d. napojení na registr chovatelů;
e. systém pro degustaci medů;
f. multimédia.
21. V 12:30 zahájena přestávka na oběd.
22. Jednání pokračovalo od 13:45 h.
23. Ředitel kanceláře Radek Hykl představil plán činnosti na další období včetně připravovaných výstav a projektů:
a. propagace včelích produktů na výstavách Včela!!! a TechAgro;
b. školení senzorické analýzy medu, příprava státní evidence degustátorů medu;
c. konference k výročí 200 let od narození Mendela v Hynčicích;
d. výstava medů roku se soutěží Med roku a konferencí na téma včelí pastva;
e. jarní seminář v Nepomuku;
f. Letní školy nástavkového včelaření.
Na rok 2022 PSNV žádá o 2 granty.
24. Následovala všeobecná diskuze, ve které se se řešily otázky:
a. organizování vlastních akcí a pokračování původně našich akcí pod jinou hlavičkou;
b. název pro konference k výročí 200 let od narození Mendela, souhlas padl na Mendel včelařem;
c. novinky ve dvouletém učebním oboru Včelař v SOU Blatná;
d. povinnost nebo naprostá volnost vzdělávání včelařů a s tím související dotace;
e. forma dalšího sněmu s úvodní přednáškou a to 18. 3. 2023.
25. Předseda František Hubáček představil členy rady a kontrolní komise s končícími mandáty a nové kandidáty. Letošní 10. sněm
volí 3 členy rady a 1 člena kontrolní komise, kterým skončil mandát a doplňuje se 1 mandát zesnulého člena rady.
26. Do rady kandidují: Kellner Petr, Machová Alena, Matela Leopold a Petr Písařík.
27. Do kontrolní komise kandiduje: Sabolovič Vladimír.
28. V 15:15 h. začala volba do rady a kontrolní komise. Radomír Hykl představil postup při volbě. Volba byla ukončena v 15:20 h.
29. Jednání pokračovalo od 15:25 h. vyhlášením výsledků voleb:
a. Do rady s mandátem na 3 volební období byli zvoleni: Leopold Matela 18 hlasů, Petr Kellner 18 hlasů, Alena Machová
17 hlasů.
b. Do rady s mandátem na 1 volební období byl zvolen: Petr Písařík 18 hlasů.
c. Do kontrolní komise s mandátem na 3 volební období byl zvolen: Sabolovič Vladimír 17 hlasů.
30. V 15:30 h. byl přednesen návrh usnesení sněmu a během následné diskuze byly vypořádány připomínky.
31. V 15:35 h. hlasováním bylo přijato usnesení sněmu 17 hlasy přítomných.
32. V 15:40 h. předseda ukončil 10. sněm.

Datum: 12. 3. 2022

………………………………………
Petr Kellner
zapisovatel

………………………………………
František Hubáček
předseda PSNV-CZ, z.s.

Ověřovatelé zápisu sněmu

………………………………………

………………………………………
Pavel Mach
Pavel Fulín

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina sněmu.
Vyhlášený program 10. Sněmu ze dne 10. 2. 2022 a na 10. sněmu 12. 3. 2022 schválený.
Zpráva kontrolní komise PSNV-CZ, z. s., pro 10. sněm
Zpráva správce členské evidence pro 10. Sněm PSNV-CZ, z. s.
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