
 

 
ZÁPIS 

z 18. zasedání výkonné rady MSVV 
 
 
 
Datum konání: 21. 11. 2015 
Čas (od-do): 1930 2020 
Místo: Zbýšov, penzion Pamír 
Zapisovatel: Jan Havelka 
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy VR MSVV. 
 
 
 

PREZENCE 

VÝKONNÁ RADA MSVV účast 
předseda: Květoslav Čermák Přítomen 

místopředseda: Karel Skřivánek Přítomen 
Bronislav Gruna Přítomen 

Zdeněk Klíma Přítomen 
Josef Kala Přítomen 

Jan Maláska Přítomen 

členové: 

Karel Sládek Omluven  

usnášeníschopnost výkonné rady (min. 4 členové): Ano 
KANCELÁŘ MSVV 

ředitel: Jan Havelka Přítomen 

jednatel: Karel Dvořák Omluven 

   

HOSTÉ 
revizor MSVV: Vladimír Sabolovič Přítomen 

členové MSVV: Matela Leopold 
ostatní hosté:  

 
 
 
 
Jednání zahájil předseda MSVV Čermák. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil 
Havelku zajištěním zápisu z jednání. Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu programu 
jednání. Členové VR přijali program jednání všemi hlasy přítomných. 
 
 



 

Program jednání:  
 
1. Volba předsedy a místopředsedy 
2. Úkoly z předchozích jednání 
3. Přijetí nových členů 
4. Podmínky pokračování VT projektu 
5. Příprava IV. odborné konference 
6. Schválení příspěvku na publikaci „Ekologie chovu včel“ 
7. Schválení seznamu lektorů MSVV na rok 2016 
 
Průběh jednání: 
 

Téma Volba předsedy a místopředsedy 
Zpravodajové Sabolovič 
K projednání Hlasováním zvolit oba nové funkcionáře 
Jednání Členové nově zvolené VR se shodli na hlasování veřejným hlasováním.  

VR zvolila za předsedu MSVV 5 hlasy Ing. Květoslava Čermáka, r.č. 
561120/1838, bytem Petrušov 26, 569 32 Staré Město - viz hlasování č.1. Čermák 
poděkoval za důvěru a volbu přijal.  
Na funkci místopředsedy byl navržen Karel Skřivánek, obdržel 5 hlasů – viz 
hlasování č.2, ten funkci přijal.  

1. 

Úkoly, závěr Havelka aktualizuje jména členů VR MSVV na webových stránkách. 
 

 

Téma Úkoly z předchozích jednání 
Zpravodajové Dle přehledu níže 
K projednání Dokončení finanční zprávy ke sněmu 2014, úkol trvá – Sabolovič. 

Zápis 16, 4b) – smlouva pro admina webu J. Kvapila – Čermák.  
Zápis 17, 2) – formality k přijetí nového člena (Maláska) – kancelář. 
Zápis 17, 4) – TS Brdy – Kala, Čermák. 
Zápis 17, 5) – prosazování cílů MSVV – VR i členové. 
Zápis 17, 6) – písemné stanovisko k dotacím pro MZe – Matela, Sládek. 

2. 

Jednání Dokončení fin. zprávy 2014 – úkol splněn. 
Zápis 16, 4b) – úkol trvá. 
Zápis 17, 2) – splněno. 
Zápis 17, 4) – ustoupeno od záměru umístit včelstva do prostoru Brdy, J. Kala 
vybudoval testovací skupinu včelstev na svém trvalém stanovišti. Čermák mu 
dodal 10 inseminovaných matek, uhrazeny ze sponzorského na MENDELU, 
ostatní nároky jsou tím pádem bezpředmětné; splněno.  
Zápis 17, 5) – trvalý úkol, rozpracovat záměr kontaktních osob pro jednání se 
státní správou.  
Zápis 17, 6) – splněno. 

 

Téma Přijetí nových členů 
Zpravodajové Havelka 
K projednání Doručeny nové přihlášky za člena: Mgr. Marian Solčanský, Petr Žídek. 
Jednání VR byly předloženy dvě přihlášky za členy společnosti. M. Solčanský byl přijat za 

člena MSVV – viz hlasování č.3.  
Také P. Žídek byl přijat za člena MSVV – viz hlasování č.4.  

3. 

Úkoly, závěr Kancelář zajistí nezbytné formality související s přijetím obou členů. 



 
 

Téma Podmínky pokračování VT projektu 
Zpravodajové Čermák 
K projednání Pro r. 2016 nežádáme dotaci pro NNO od MZe. Odměny za VSH testy v r. 2016 

navrhujeme vyplatit ze sponzorského na MENDELU. Určit částku a podmínky 
pro vyplacení odměny účastníkům projektu. 
Schválit podmínku přístupu do projektu pro nové účastníky poskytnutím 
sponzorského daru na účet MSVV ve výši 2000 Kč. 

Jednání VR schválila podmínku pro nově přistupující členy MSVV za účastníky VT 
projektu uhradit na účet MSVV 2000 Kč sponzorského daru – viz hlasování č. 5. 
 

4. 

Úkoly, závěr Čermák dohodne s A. Přidalem výši sponzorského, která v sumě jako maximální 
bude moci být z MENDELU vyplacena formou odměn na DPP v r. 2016 a 
navrhne klíč k určování odměn účastníkům projektu za provedené testy VSH.  

 

Téma Příprava IV. odborné konference 
Zpravodajové Čermák 
K projednání Určit termín konference, místo konání a její zaměření (téma) a navrhnout 

odborníky, požádat je o vystoupení/referáty.   
Jednání VR se shodla na konání IV. konference v Mendelově muzeu v Brně na podzim 

2016. Zaměření/téma konference určila „Za zdravější včely“. Aby termín nebyl 
časově blízko podzimnímu semináři PSNV ve Zbýšově, jeví se jako vhodný 
termín 22. října 2016, jako druhá možnost 15.10.  

5. 

Úkoly, závěr Čermák rezervuje u vedení Mendelova muzea sál pro konání konference.  
Členové VR navrhnou obsahovou náplň konference a zajistí referující odborníky. 

 

Téma Schválení příspěvku na publikaci „Ekologie chovu včel“ 
Zpravodajové Čermák 
K projednání Na 13. jednání VR jsme schválili příspěvek na vydání publikace, nyní je třeba 

schválit jeho výši. 
Jednání Po konzultaci s K. Sládkem se navrhuje dar pro vydavatele ve výši 5000 Kč. VR 

s návrhem souhlasí – viz hlasování č. 6. 

6. 

Úkoly, závěr Sabolovič zjistí nejvhodnější formu poskytnuté odměny.  
Sládek s vydavatelem dohodne způsob poskytnutí daru.  

 

Téma Schválení seznamu lektorů MSVV na rok 2016 
Zpravodajové Matela Le. 
K projednání Je třeba schválit aktuální seznam lektorů MSVV pro r. 2016. 
Jednání VR schválila seznam lektorů MSVV, dosavadní seznam byl doplněn o M. 

Solčanského. Evidence lektorů a související administrativa se svěřuje J. 
Maláskovi. 

7. 

Úkoly, závěr Matela Le. – předat evidenci a administraci lektorské činnosti MSVV J. 
Maláskovi.  
Maláska – poslat do konce ledna 2016 seznam lektorů na SZIF a do Nasavrk.  
Doporučuje se na www postupně doplnit stručné údaje o jednotlivých lektorech.  
 

 
 

Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV ve 20:20 hod. 
 



 

Výsledky hlasování: 
 

Návrhy pro proti zdržel se přijato 

č. 1  Volba předsedy MSVV 5 0 1 83 % 

č. 2  Volba místopředsedy MSVV 5 0 1 83 % 

č. 3 Přijetí za člena Mariana Solčanského 6 0 0 100 % 

č. 4 Přijetí člena Petra Žídka 6 0 0 100 % 

č. 5 Přístup nových členů mezi účastníky VT projektu 6 0 0 100 % 

č. 6 Příspěvek na publikaci o ekologii chovu včel 6 0 0 100 % 

 

 

 

Havelka Jan, zapisovatel 

 

 

Květoslav Čermák, ověřovatel zápisu 

 


