MENDELOVA SPOLEČNOST PRO VČELAŘSKÝ VÝZKUM, o.s.
občanské sdružení, IČ: 22906941
adresa sídla: oddělení včelařství, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství,
Agronomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno
___________________________________________________________________________

USTAVUJÍCÍ SNĚM
dne 5.února 2011
Přítomni:
27 (dvacet sedm) zakládajících členů (viz prezenční listina).
Účast: 100%
Program: 1. Volba řídícího jednání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
2. Seznámení s výsledkem Registrace Mendelovy společnosti pro včelařský
výzkum (dále jen MSVV) na Ministerstvu vnitra ČR.
3. Volba členů výkonné rady (VR) společnosti
4. Volba revizora společnosti.
5. Závěr
Jednání:
Ad 1.) Jednání zahájil Přidal Antonín – člen přípravného výboru. Navrhl řídícího sněmu,
zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
Výsledek hlasování:
Pro
- řídící sněmu ………….Přidal Antonín
27
- zapisovatel …………...Sabolovič Vladimír 27
- ověřovatel zápisu …….Čermák Květoslav
27
- skrutátoři … R. Krušina, L. Matela aj. Zigal 27

Proti
0
0
0
0

Zdrželi se
0
0
0
0

Schváleno (v%)
100
100
100
100

Ad 2.) Řídící sněmu za přípravný výbor seznámil přítomné s výsledkem registrace Stanov
občanského sdružení MSVV, o.s. Stanovy byly registrovány dne 20.1.2011 pod č.j. VS/1-1/82
839/11-R a bylo přiděleno výše uvedené IČO.
Ustavující sněm se usnesl, že všech 27 přítomných jsou zakládajícími členy MSVV a
nebudou podávat žádosti o členství (přihlášky).
Výsledek hlasování:
2.1. Všichni přítomní členové přípravného výboru souhlasili s hlasováním aklamací.
2.2. Všichni přítomní ustavujícího sněmu (27 osob) souhlasili s návrhem. Dle čl. IV, odst.2.
Stanov se tak stali zakládajícími členy MSVV,o.s. Nebyla vznesena odůvodněná námitka
proti členství žádné z 27 přítomných osob. Tento zápis je tak dokladem o vzniku členství pro
zakládající členy.
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Ad 3.) Řídící sněmu navrhl způsob volby členů výkonné rady (VR) společnosti a to
následovně:
-

každý zakládající člen společnosti dostane seznam všech zakládajících členů
společnosti
volenou osobu označí křížkem v kolonce napravo od jejího jména
takto označené seznamy vyhodnotí skrutátoři a oznámí výsledek voleb.

Výsledek hlasování:
3.1. Všichni zakládající členové schválili navržený postup hlasování.
3.2. Zvolení členové 7 - členné výkonné rady (abecední seznam) :
1. Čermák Květoslav ………………………. 25 hlasů
2. Danihlík Jiří ……………………………… 23 hlasů
3. Gruna Bronislav …………………………. 22 hlasů
4. Holub Pavel ……………………………… 18 hlasů
5. Klíma Zdeněk ……………………………. 19 hlasů
6. Přidal Antonín …………………………… 25 hlasů
7. Ptáček Vladimír …………………………. 14 hlasů
Náhradníci výkonné rady:
1. Matela Leopold …… 13 hlasů
2. Texl Petr …………. 9 hlasů
Výsledky jsou přílohou tohoto zápisu a jsou uloženy ve sbírce listin MSVV.
Ad 4.) Řídící sněmu navrhl způsob volby revizora společnosti aklamací:
Výsledek hlasování:
4.1. Všichni zakládající členové schválili navržený postup hlasování.
4.2. Revizor společnosti
Pro
Proti Zdrželi se
Sabolovič Vladimír
26
0
1

Schváleno (v%)
96,3

Ad 7) Závěr
Jednání ukončil řídící sněmu Antonín Přidal a požádal, aby v místnosti setrvali
členové výkonné rady a revizor společnosti.
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PRVNÍ JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY
5. února 2011
Přítomni:
Sedm členů výkonné rady (dále jen „VR“) a to: Čermák Květoslav, Danihlík Jiří, Gruna
Bronislav, Holub Pavel, Klíma Zdeněk, Přidal Antonín, Ptáček Vladimír
Host: Revizor společnosti Sabolovič Vladimír
Účast: 100%
Program: 1. Volba řídícího jednání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
2. Volba předsedy a místopředsedy
3. Jmenování ředitele a člena kanceláře společnosti
4. Stanovení náplně činnosti členům VR, vnitřní předpisy společnosti
5. Návrh zápisného a členského příspěvku
6. Návrh plánu činnosti na rok 2011
7. Závěr
Jednání:
Ad 1.) Jednání zahájil Přidal Antonín. Navrhl řídícího schůze, zapisovatele, ověřovatele
zápisu a skrutátora
Výsledek hlasování:
- řídící schůze ………….Přidal Antonín
- zapisovatel …………...Sabolovič Vladimír
- ověřovatel zápisu …….Čermák Květoslav
- skrutátor ……………...Sabolovič Vladimír

Pro
7
7
7
7

Proti
0
0
0
0

Zdrželi se
0
0
0
0

Schváleno (v%)
100
100
100
100

Ad 2.) Řídící schůze navrhl způsob volby předsedy a místopředsedy společnosti a to
následovně:
-

každý člen VR dostane seznam všech členů VR
volenou osobu označí křížkem v kolonce napravo od jejího jména
takto označené seznamy vyhodnotí skrutátor a oznámí výsledek volby.
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Závěr:
2.1. Všichni členové VR schválili navržený postup hlasování.
2.2. Volba předsedy: Přidal Antonín ……..5 hlasů
Čermák Květoslav ….2 hlasy
Zvolen byl Přidal Antonín a ten volbu přijal.
2.3. Volba místopředsedy: Čermák Květoslav …………… 5 hlasů
Klíma Zdeněk …………………2 hlasy
Zvolen byl Čermák Květoslav a ten volbu přijal..

Ad 3.) Předseda společnosti jmenoval ředitele a člena kanceláře společnosti.
Za ředitele společnosti byl jmenován Tomáš Heller. Do doby jmenování jednatele
společnosti byl pověřen i vedením jednatelské agendy (členská evidence, evidence zápisného
a členských příspěvků).
Za člena kanceláře společnosti byl jmenován Petr Mirovský. Byl pověřen zajištěním
řešení úkolů v oblasti IT. Pro zjištění znalostního zaměření a dovednosti jednotlivých členů
připraví na Včelařském fóru skupinu „Co umím a co mohu nabídnout“.
Oba členové kanceláře se svým jmenováním souhlasili.
Závěr: Členové VR vzali na vědomí jmenování obu členů kanceláře společnosti a všichni se
jmenováním souhlasili.

Ad 4.) Předseda požádal Čermáka, aby kromě výkonu funkce místopředsedy, byl výkonným
ve funkci plemenářského zootechnika a ten se žádostí souhlasil. Účelem této funkce je zajistit
a koordinovat centrální a jednotné zpracování dat z výsledků měření vlastností posuzovaných
včelstev v jednotlivých chovech, které se zapojí dle metodiky MSVV do šlechtitelského
programu společnosti. Čermák zajistí precizaci metodiky pro rok 2011 a její rozeslání všem
členům.
Spoluprací s předsedou, především v oblasti administrativní, byl pověřen Klíma a ten
s pověřením souhlasil.
Závěr: Členové VR vzali na vědomí pověření členů VR uvedenými činnostmi a všichni
s pověřením souhlasili.

Ad 5.) VR projednala a navrhla výši zápisného a členského příspěvku. Každý stávající člen
společnosti a případní noví členové zaplatí v prvním roce tzv. vstupní příspěvek, který se
skládá ze zápisného 500,-Kč a ročního členského příspěvku 500,-Kč. V dalších letech trvání
členství se navrhuje platba ročního členského příspěvku ve výši 500,-Kč.
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Místopředseda společnosti Čermák zajistí hlasování všech členů společnosti o
uvedeném návrhu vstupního příspěvku a členského příspěvku prostřednictvím E – mailu
(vigor@vigorbee.cz] a do konce února 2011 provede vyhodnocení.
Závěr: Členové VR všemi přítomnými hlasy schválili navrženou výši vstupního příspěvku a
ročního členského příspěvku a pověření místopředsedy společnosti Čermáka provedením
hlasování, včetně vyhodnocení.

Ad 6) Návrh plánu činnosti na rok 2011
V oblasti organizační se připravuje:
-

přijetí vnitřních předpisů společnosti a to:
- Směrnice pro přijímání členů a vedení členské evidence
- Příspěvkový řád

-

kancelář zajistí:
- výrobu 2 razítek (Heller)
- založení účtu společnosti (zajistí Přidal a Klíma)
- registraci domény (Mirovský)
- předloží VR návrhy loga společnosti

Závěr: Členově VR vzali na vědomí návrh plánu činnosti v oblasti organizační a schválili
jej všemi přítomnými hlasy.
V oblasti cílů společnosti a náplně a forem činnosti (čl. II a čl. III Stanov) jsou
navrženy následující činnosti:
-

zpracování metodiky MSVV pro šlechtitelský program společnosti „Vyhledávání,
chov a šlechtění varroatolerantních včel na území ČR“ a její precizace pro rok 2011.

-

první pracovní setkání členů společnosti předběžně dne 7.05.2011za účelem
metodické přípravy pro testování a výběr včelstev.
Místo: Šlechtitelská stanice v Petrušově
Garant: Čermák

-

druhé pracovní setkání předběžně dne 25.06.2011 s podrobnějším zaměřením na
aplikaci jednotlivých metod a postupů měření výsledků, popřípadě předběžná
sumarizace výsledků v v jednotlivých chovech.
Místo: Lechovice
Garant: Gruna

-

hlavní seminář předběžně 6.11.2011. Garant, místo a náplň semináře bude postupně
upřesňováno;
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-

VR vyzývá členy MSVV, aby iniciativně přistupovali k navrhování činnosti
společnosti v souladu se Stanovami, protože společnost je založená za účelem rozvoje
každého jejího člena. Zatím jsou tři návrhy z řad členů a to:
- Gruna Bronislav - zavedení elektronické knihovny společnosti;
- Ptáček Vladimír – činnost MSVV také v oblasti výzkumu biologie a chovu čmeláků;
- Danihlík Jiří – odborná prezentace společnosti v časopisu Vesmír nebo obdobném.

Závěr: Členově VR schválili návrh plánu činnosti v oblasti cílů společnosti a náplně a
forem činnosti (čl. II a čl. III Stanov) všemi přítomnými hlasy.

Ad 7) Závěr
Jednání ukončil předseda Antonín Přidal.

Sabolovič Vladimír
Zapisovatel

Přidal Antonín
Řídící jednání

Čermák Květoslav
Ověřovatel zápisu
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