Zápis z jednání 9. sněmu
Pracovní společnosti nástavkových včelařů, z.s.
konaného ve Lhotce u Telče, dne 12. 6. 2021
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Zahájení v 10:00.
Přítomno 28 členů, není přítomna nadpoloviční většina členů PSNV, tj. minimálně 386 členů, a ani není přítomno 40 členů.
Sněm proto není v tomto okamžiku usnášeníschopný.
Do 10:30 bylo jednání přerušeno.
V 10:30 správce členské evidence na žádost předsedy sdělil, že sněm se sešel v počtu 30 členů a je tedy nadále
neusnášeníschopný. V souladu s ustanovením čl. VII. odst. 9 přítomní členové rady PSNV hlasováním jednomyslně
rozhodli, že další sněm se bude konat za 30 minut, tj. v 11:00. Jednání bylo na dobu od 10:30 do 11:00 přerušeno.
Jednání nového sněmu zahájeno v 11:00.
Správce členské evidence oznámil přítomnost 30 členů a byl zahájen nový sněm. (Prezenční listina sněmu - příloha 1).
Další jednání sněmu probíhalo pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na programu jednání ze dne 28. 5. 2021
(příloha 2).
Mandátová komise: Turč Jan, Kuřík Jan, jednohlasně zvolena.
Návrhová komise: Přidal Antonín, Kellner Petr, jednohlasně zvolena.
Volební komise: Hykl Radomír a Matela Lukáš, jednohlasně zvolena.
Zapisovatel průběhu sněmu: Kellner Petr, jednohlasně zvolen.
Ověřovatel zápisu usnesení sněmu: Machová Alena, Konvičný Marek, jednohlasně zvoleni..
Ředitel kanceláře Radomír Hykl představil práci rady, kanceláře a další spolkové činnosti. V roce 2020 byla spolková činnost
poznamenána onemocněním Covid-19. Přesto se podařilo realizovat zajímavé akce včetně Medu roku. V diskusi se
diskutovala otázka záznamů z online přednášek a možnost jejich dalšího ekonomického zhodnocení.
Ředitel kanceláře Radomír Hykl seznámil přítomné s hospodářskými výsledky PSNV (viz výroční zpráva za rok 2019
a 2020).
Předseda kontrolní komise Vladimír Sabolovič přednesl zprávu o činnosti. Konstatoval, že účetnictví společnosti roku 2019
i 2020 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.
(příloha 3)
Správce členské evidence společnosti Jan Turč přednesl zprávu o činnosti, zejména personální evidenci společnosti.
Společnost má celkem 772 členů. Letos přibylo 56 nových členů. Žen je 82, 3 právnické osoby a jeden čestný člen.
Aktuálně probíhají 2 přijímací řízení (příloha 4)
Šéfredaktorka Moderního včelaře Marie Šotolová představila agendu redakce včetně činnosti redakční rady. Představila
tištěnou a elektronickou verzi časopisu a jejich specifické distribuční kanály v ČR a SR včetně společností monitorujících
média. Shrnula edici a témata roku 2020 či 2021 a dárky čtenářům do květnových čísel. Informovala o výměně článků
s jinými i zahraničními časopisy. Referovala o spolupráci časopisu s institucemi.
Petr Texl přednesl ekonomickou agendu Moderního včelaře. Roční zisk činí cca 200 tis. Kč. Cca 120 uživatelů odebírá jen
elektronickou verzi. Měsíčně se prodá cca 400 ks na stáncích.
V 13:00 zahájena přestávka na oběd.
Jednání pokračovalo od 14:00.
Předseda František Hubáček informoval o proběhlých jednáních se státní správou:
a. doplnění MKZ: postupy při zjišťování napadení kleštíkem;
b. dotace na vzdělávání i bez zapojení ČSV;
c. dvojí hlášení stavu včelstev v průběhu roku;
d. změny pravidel při přesunu včelstev;
e. Společná zemědělská politika EU na roky 2023-2027;
f. a další výzvy pro prosazování priorit oboru.
Administrátor Marek Konvičný informoval o důvodech nasazení nového systému a o postupu prací na novém webu.
Ředitel kanceláře Radek Hykl představil plán činnosti na další období včetně připravovaných výstav a projektů. Na letošní
projekty se nepodařilo zajistit financování z grantů. Na příští rok bude PSNV žádat o další dva granty.
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24. Petr Kellner přednesl návrh na rozhodnutí o konání řádných sněmů v roce 2021.Sněm hlasoval o možnosti:
a. konat v roce 2021 jen jeden řádný sněm a obměnit na něm ⅔ všech mandátů orgánů společnosti (z přítomných:
0 hlasů pro);
b. konat v roce 2021 dva řádné sněmy (z přítomných: 2 hlasy pro);
c. vynechat konání sněmu roku 2020 bez náhrady a z důvodu vyšší moci uspořádat následující řádný sněm až v roce
2022 (z přítomných: 25 pro).
d. při hlasování se jeden účastník sněmu zdržel.
Dále sněm rozhodl o termínu a místu konání dalšího sněmu v Praze či jejím okolí v březnu 2022 (z přítomných 27 hlasů
pro a 1 účastnik se zdržel).
25. Následovala všeobecná diskuze, ve které se se řešily otázky:
a. Otázka vhodnosti či nevhodnosti mísení plemen včel.
b. Návrh zaměstnat profesionálního projektového manažera.
c. Výše členského příspěvku.
d. Antonín Přidal krátce informoval o stavu využití finanční podpory projektu rozvoje chovu včely medonosné
v Ugandě, který vede ugandský včelař a kněz John Vianney Sunday.
26. Předseda František Hubáček představil členy rady a kontrolní komise s končícími mandáty a nové kandidáty. Letošní
9. sněm volí 3 členy rady a 1 člena kontrolní komise.
27. Do rady kandidují: Jiří Mohelník, Tomáš Plevan, Václav Novák.
28. Do kontrolní komise kandiduje: Pavel Novák.
29. V 16:40 začala volba do rady a kontrolní komise. Radomír Hykl představil postup při volbě. Volba byla ukončena v 16:50.
30. Jednání pokračovalo od 17:00 vyhlášením výsledků voleb:
a. Do rady s mandátem na 3 volební období byli zvoleni: Jiří Mohelník 27 hlasů, Tomáš Plevan 26 hlasů, Václav
Novák 26 hlasů.
b. Do kontrolní komise s mandátem na 3 volební období byl zvolen: Pavel Novák 27 hlasů.
31. V 17:00 byl přednesen návrh usnesení sněmu a během následné diskuze byly vypořádány připomínky.
32. V 17:10 hlasováním bylo přijato usnesení sněmu 28 hlasy přítomných.
33. V 17:15 předseda ukončil 9. sněm a svolal jednání rady v nové sestavě.

Datum: 12.6.2021

Ověřovatelé zápisu sněmu

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

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

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

…………………………
Alena Machová

…………………………
Marek Konvičný

Prezenční listina sněmu.
Vyhlášený program 9. Sněmu ze dne 28. 5. 2021 a na 9. sněmu 12. 6. 2021 schválený.
Zpráva kontrolní komise PSNV-CZ, z.s. od VIII do IX. sněmu
Zpráva správce ćlenské evidence pro IX. Sněm PSNV-CZ, z.s.
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Program 9. sněmu PSNV-CZ konaného 12. 6. 2021 ve Lhotce u Telče
Vyhlášený program dne 28. 5. 2021 a na 9. sněmu 12. 6. 2021 schválený:
1.
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13.
14.
15.
16.
17.

od 9:00 Prezence účastníků
10:00 Zahájení sněmu, schválení programu jednání
Volba komisí
Zpráva o činnosti
Finanční zpráva
Zpráva kontrolní komise
Zpráva jednatele (členská agenda)
Zpráva redakce Moderního včelaře
Informace o jednání se státní správou
Informace o vývoji a nasazení nového webu a informačního systému
Plán činnosti pro další období
Rozhodnutí, o řádných sněmech konaných v roce 2021
Všeobecná diskuze
Představení kandidátů a volba orgánů společnosti
Návrh usnesení sněmu
Diskuze k usnesení, schválení
Závěr sněmu
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