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Usnesení
z Okresní konference Českého svazu včelařů Znojmo
konané dne 26.dubna 2015 v hotelu Bermuda ve Znojmě

Okresní konference ČSV Znojmo v počtu 40 delegátů z celkového počtu 40 po
jmenování zapisovatele (př.Uhlíř) a ověřovatelů zápisu (př.Fučík a př.Hon) a po
projednání jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků

A. s ch v a l u j e :
 program jednání ve znění pozměňovacího návrhu přítele Petra
Příkazského
 jednací řád Okresní konference v předloženém znění
B. v o l í :
 pracovní předsednictvo ve složení: př. Text, př. Pour, př. Příkazský
a současně pověřuje př. Františka Texla řízením konference (dále
jako předsedající)
 členy návrhové komise v navrženém znění: př. Příkazský, př.
Svoboda, př. Kudrna
 členy volební komisi ve složení př. Holub, př. Kauer, př. Kuchyňka
 členy mandátové komise ve složení př. Text, př. Pavelková, př.
Jirků
 členy kontrolní a revizní komise a členy okresního výboru ve znění
předloženém volební komisí
 za delegáty desátého sjezdu př. Ing. Františka Texla (Junácké údolí
388, 671 03 Vranov nad Dyjí) a př. Petra Příkazského (Miroslavské
Knínice 69, 671 72 Miroslav), jako náhradníka př. Bojanovského
(Znojmo 428E, 669 02)
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 př. RNDr. Rudolfa Uhlíře (Zahradní 717/10, 669 02 Znojmo), jako
kandidáta do RV ČSV
C. b e r e n a v ě d o m í :
 zprávu o činnosti a hospodaření OV ČSV Znojmo za uplynulé
období
 vědomí zprávu kontrolní a revizní komise
 zprávu mandátové komise
 zprávu z ustavujícího jednání nově zvoleného výboru ČSV Znojmo
a revizního a kontrolního výboru ČSV Znojmo
D. p o ž a d u j e:
 odložení přijetí stanov a ustanovuje LK OV Znojmo ve věci návrhu
nových stanov ČSV
 zapracování do preambule stanov citaci, že jedním z poslání spolku
je „ochrana přírody a krajiny“ (tato citace je důležitá podmínka pro
účast ve správním řízení, např. ve věci povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les - § 70, odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny).
 zakotvení kompetencí pobočných spolků v připravovaných
stanovách v takové podobě, která bude respektovat oddělení
majetkové složky hlavního a pobočných spolků, tedy umožní
pobočnému spolku vlastnit majetek a s tímto majetkem nakládat
podle svobodné vůle (členů) pobočného spolku bez ingerence
(předchozího schválení) hlavního spolku.
 uvedení ve stanovách, že stávající pobočný spolek nevznikl z vůle
zakladatele, ale je právním nástupcem dosavadních ZO ČSV.
 požaduje iniciovat jednání o novelizaci NOZ ve vztahu ke spolkům
 aby jedním z hlavních směrů činnosti svazu po desátém sjezdu byla
mimo jiné ochrana zájmů včelařů ve vztahu k zemědělským
subjektům a byla iniciována změna dotační politiky v zemědělství
vzhledem k zachování biologické rozmanitosti krajiny, výsev
zelených pásů včelařský významných plodin k zajištění nektarové i
bílkovinové pastvy. Dále požadujeme jednání s kompetentními
orgány a iniciativu změny legislativy k zachování nejenom
původních dřevin v krajině, ale i zachování včelařsky významných
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nepůvodních dřevin , např. akátu, neboť péče o včelu medonosnou
není a nemůže být jen záležitostí včelařů, ale všech kompetentních
orgánů státní správy.

Ing.František Texl, předseda OO Znojmo

