
USNESENÍ V. SNĚMU 

PRACOVNÍ SPOLEČNOSTI NÁSTAVKOVÝCH VČELAŘŮ CZ, z. s. 

konaného ve Zbýšově, dne 26. 11. 2016 

 

1. Sněm bere na vědomí  

 zprávu o činnosti rady a kanceláře, 

 zprávu o hospodaření PSNV-CZ za uplynulé období, 

 zprávu celostátní kontrolní komise, 

 informaci o stavu a vývoji členské základny, 

 zprávy o aktivitách a projektech PSNV-CZ (včetně výhledu pro r. 2017 a včetně zprávy 
o jednání s dalšími spolky s cílem společně vystupovat v jednáních se státní správou).  

2. Sněm schvaluje rozšíření počtu členů rady PSNV-CZ pro nastávající volební období ze 7 na 9 
členů 

3. Sněm volí do funkce: 

1. místopředsedy: Vojtěcha Hajného  

(pozn.: ve funkci 2. místopředsedy pokračuje Ludvík Marek) 

členů rady (pozn. ve funkci členů rady pokračují z předchozího období Z. Cutáková 
a L. Marek) 

1. Františka Hubáčka 

2. Alenu Machovou 

3. Leopolda Matelu  

4. Jiřího Matla     

5. Petra Texla  

6. Miloše Vondrušku   

4. Sněm bere na vědomí volbu RNDr. Leopolda Mately předsedou PSNV-CZ, z. s. 

5. Sněm pověřuje nově zvolenou radu PSNV-CZ, z. s.:  

1) připravit a provést legislativní změnu stanov týkající se přímé volby předsedy sněmem 
a 1. a 2. místopředsedy radou,  

2) provést změnu stanov v tom smyslu, aby ředitel kanceláře měl možnost a de facto 
i povinnost (nikoli jen právo, jak stojí ve stávajícím znění stanov) účastnit se jednání rady 
(s výjimkou situací, kdy se bude projednávat např. téma, v němž by byl ve střetu zájmu) 
a zrušit stávající ustanovení o jeho právu účastnit se tohoto jednání, 

3) připravit podklady pro legislativní změny stanov pro statut regionálních skupin (s právní 
subjektivitou i bez ní),  

4) provést úpravy faktických chyb ve znění stanov,  

5) připravit nové schéma voleb členů a předsedy CKK. 

 
Usnesení v rozsahu 1 x A4 sestavila návrhová komise ve složení: 

Jiří Matl ………………………................... Zdeňka Cutáková ……....…………………... 
 

Ověřovatelé zápisu: 

František Hubáček ………………………..........Miloš Vondruška .....…………………........ 

 

RNDr. Leopold Matela, předseda PSNV-CZ, z. s. .................................................. 


