Zápis z jednání Městské konference Českého svazu včelařů, o.s.
městské organizace Praha konané dne 18. května 2015 od 16.30
hodin v zasedací místnosti SVS, Slezská 7, Praha 2

!

Přítomní byli - Delegáti ZO ČSV:
Jiří Cafourek, Radka Vachatová (Praha 1,2,3),
Pomazal Václav (Praha 4)
Voříšek Karel, Šimonovský Milan, Vondruška Miloš (Praha 6)
Froněk Jan, Kaďousek František (Praha 7, 8, 9)
Čejka Ladislav (Praha 10)
Paris Alan (Zbraslav)
Seitz Jan (Modřany)
Uváčik Augustin, Glaser Vladimír (Řeporyje)
Říha Martin, Ladislav Kocourek (Uhříněves)
Kodet Josef, Fatka Ondřej (Čakovice)
Svačina Petr (Klánovice)
Jakl Lubomír (Horní Počernice)
Dlouhý Jaroslav (Dolní Počernice)
Těhník Richard (Újezd nad Č. Lesy)

!

Nepřítomen: delegát ZO ČSV Praha 5
Hosté:
Marek Václav, Válek Jan, Brabec Vratislav, Slaba Josef, Drahoš Bohouš,
Kopečná Markéta, Mirovský Petr, Smělý Václav, Ingrová Radka, Štolc Petr

!

1) Zahájení
Městskou konferenci (dále MěK) zahájil místopředseda odstupujícího
městského výboru Českého svazu včelařů, o.s. městské organizace Praha
(dále jen MěV a MěO), př. Jiří Cafourek. Přivítal přítomné delegáty a hosty.
2) Delegáti konference rozhodli, že hlasování bude probíhat veřejně (pro: 20) a
schválili tento program (pro: 19 zdržel se: 2):
•
Zahájení, schválení programu
•

Volba volební, mandátové a návrhové komise

•

Zpráva o činnosti a hospodaření MěO za uplynulé volební období

•

Zpráva kontrolní a revizní komise za uplynulé volební období

•

Návrh činnosti a rozpočtu MěO na rok 2015 a další funkční období

•

Volba orgánů MěO

•

Volba kandidáta do republikového výboru ČSV

•

Volba delegátů a náhradníka na X. sjezd ČSV

•

Stanovisko k návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV

•

Diskuse

•

Usnesení, závěr

!
3) Volba pracovních komisí - společná mandátová, volební a návrhová komise:
Ladislav Kocourek (předseda): pro – 20, proti – 0, zdržel se - 1
Brabec Vratislav: pro: 20, proti - 0, zdržel se - 1
Ingrová Radka:, pro. 19, proti - 0, zdržel se - 2
- zapisovatelka: Radka Ingrová

!

Zpráva mandátové komise.
Na MěK je přítomno 21 delegátů ZO ČSV z MěO ČSV Praha (91,3%), zastupují
14 z 15 ZO ČSV MěO Praha. Přítomno 10 hostů.
MěK je usnášeníschopná.
4) Zpráva o činnosti a hospodaření okresního výboru za uplynulé volební
období
př. Marek shrnul činnost MěV a MěO, situaci v oboru včelařství, význam včel
a včelařů
př. Drahoš zpravil o zdravotní situaci, následně vystoupila MVDr. M.
Kopečná z Městské SVS Praha k aktuální zdravotní situaci v Praze a
veterinárním opatřením, k vystoupení dr. Kopečné proběhla krátká diskuse
př. Uváčik zpravil o osvětové činnosti
př. Cafourek zpravil o výchovně vzdělávací činnosti a činnosti včelařských
kroužků mládeže
př. Slaba zpravil o hospodaření
5) Zprávu kontrolní a revizní komise za uplynulé volební období MěV přednesl
př. Brabec. Nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření.
Zpráva o činnosti a hospodaření a zpráva kontrolní a revizní komise byly
jednomyslně schváleny 21 hlasy.
6) Příspěvek k prioritám činnosti a rozpočtu MěO na rok 2015 a další funkční
období přednesl př. Cafourek.
7) Př. Smělý ze ZO ČSV Praha 6 převzal vyznamenání Vzorný včelař za
mnohaleté zásluhy o včelařství z rukou předsedy MěV př. Marka, př. Ingrová
předala př. Smělému za Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA knihu dr.
Švamberka VČELÍ PASTVA .
8) Volba orgánů MěO ČSV
Počet kandidátů navržených do městského výboru 8, do kontrolní a revizní
komise (KRK) 3. Celkový počet kandidátů 11. Přítomní jednomyslně schválili
počet funkcionářů MěV a KRK 21 hlasy.

Volba členů MěV ČSV a KRK, o jednotlivých členech bylo hlasováno
jednotlivě:
Cafourek Jiří (navrhuje Praha 1, 2, 3) - výsledek hlasování - pro: 18 proti: 0
zdržel se: 3
Janda Jiří (navrhuje Praha 7, 8, 9)) - výsledek hlasování - pro: 18 proti: 1
zdržel se: 2
Marek Václav (navrhuje Praha OO ČSV Praha) - výsledek hlasování: pro: 21
proti: 0 zdržel se: 0
Uváčik Augustin (navrhuje Řeporyje) - výsledek hlasování - pro: 21 proti: 0
zdržel se: 0
Drahoš Bohumil (navrhuje Praha Uhříněves) - výsledek hlasování - pro: 21
proti: 0 zdržel se: 0
Brabec Vratislav (navrhuje Praha Uhříněves) - výsledek hlasování - pro: 21
proti: 0 zdržel se: 0
Slába Josef (navrhuje Praha Uhříněves) - výsledek hlasování - pro: 21 proti: 0
zdržel se: 0
Dlouhý Jaroslav (navrhuje Praha Dolní Počernice) - výsledek hlasování - pro:
20 proti: 0 zdržel se: 1
Těhník Richard (navrhuje Kostelec nad Č. lesy) - výsledek hlasování - pro: 20
proti: 0 zdržel se: 1
Ingrová Radka (navrhuje OO ČSV Praha) - výsledek hlasování - pro: 19 proti: 2
zdržel se: 0
Mirovský Petr (navrhuje OO ČSV Praha) - výsledek hlasování - pro: 21 proti: 0
zdržel se: 0

!
8) Volba kandidáta do republikového výboru ČSV
Jiří Cafourek, výsledek hlasování:
pro: 13, proti: 3 zdržel se: 5
Jiří Cafourek byl zvolen kandidátem republikového výboru ČSV za MěO ČSV
Praha.
9) Volba delegátů a náhradníka na X. sjezd ČSV 12. - 13. 12. 2015
Jiří Cafourek jako člen RV se stal delegátem sjezdu.
Další kanditatury:
Radka Ingrová. Hlasování - pro 9, proti 4, zdržel se 8. Radka Ingrová nebyla
zvolena delegátkou sjezdu.

Augustin Uváčik, Hlasování - pro: 21 , proti: 0, zdržel se: 0. Augustin Uváčik
byl zvolen druhým delegátem sjezdu.
Hlasování o náhradníkovi delegátů sjezdu:
př. Vondruška: pro - 5, proti - 3, zdržel se -13 Př. Vondruška nebyl zvolen
náhradníkem.
př. Marek: pro - 17 proti - 0 zdržel se - 4. Př. Marek byl zvolen náhradníkem
sjezdu ČSV.
10) K návrhu Stanov a Hlavním směrům činnosti ČSV po X. sjezdu
Návrh stanoviska MěK k návrhu Stanov a Hlavním směrům činnosti následuje,
o návrhu přítomní hlasovali s tímto výsledkem: pro 17, proti 3, zdrželi se 2.
Uvedený návrh stanoviska MěK MěO byl schválen a stal se součástí
usnesení.
Znění stanoviska MěK MěO k návrhu Stanov a Hl. směrům činnosti ČSV po X.
sjezdu:
Městská konference MěO ČSV Praha požaduje zajistit uspořádání ČSV tak, aby
ZO ČSV existovaly jako samostatné spolky. Městská konference podporuje
takový návrh stanov, podle kterého bude Český svaz včelařů tvořen
samostatnými spolky přetvořenými ze současných základních organizací.
Žádáme, aby spolky našeho okresu měly zachovánu plnou právní subjektivitu
a nebyly pouze pobočnými spolky hlavního spolku, jak vyplývá z předloženého
znění Stanov Oběžníkem ČSV-1-2015. Městská konference se shodla, že hlavní
směry činnosti ČSV musí vyhovovat smyslu existence včelařských spolků a
poslání českého včelařství.
11) Diskuse
Spojitě se předchozím bodem programu se uskutečnila bohatá diskuse, která
zevrubně reflektovala pozici delegátů k návrhu stanov, činnosti ČSV a jeho
vedoucích orgánů. Na dotaz na nepřítomnost zástupců předsednictva RV
ČSV a sekretariátu RV ČSV př. Cafourek uvedl, že do sekretariátu RV ČSV
byla zaslána pozvánka na MěK ČSV Praha bez jakékoliv odezvy ze strany
sekretariátu či předsednictva RV ČSV.
12) Usnesení
Př.Kocourek, předseda společné mandátové, volební a návrhové komise
přednesl návrh Usnesení MěK, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
Před hlasováním byl spočítán počet přítomných, přítomno bylo 18 delegátů,
předseda komise př. Kocourek konstatoval, že MěK je usnášeníschopná.

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen 18 hlasy přítomných delegátů
MěK MěO ČSV Praha.
13) Závěr konference
Předsedající MěK př. Cafourek poděkoval všem přítomným za práci při MěK.

!
MěK byla ukončena v 20.15 hodin.
Zapsala: Ingrová

