
Zápis z průběhu II. sněmu PSNV-CZ, o. s. 

Místo jednání: Třešť, střední odborná škola
Datum jednání: sobota, 14. 3. 2008, začátek 9:00 h

Přítomní viz. Prezenční listina.

1. V 9:00 nebyla přítomná usnášení schopná část Sněmu. Podle stanov se vyčkalo dalších 30 min.
2. V 9:30 bylo přítomno 45 členů PSNV-CZ, o.s. jednání bylo zahájeno.
3. Jednání zahájil odstupující předseda společnosti Petr Texl a přivítal hosta Milana Krokavce (předsedu PSNV-SK). Ostatní pozvaní

hosté se nedostavili.
4. Odstupující předseda společnosti Petr Texl představil přítomné s programem, který byl následně Sněmem přijatý jednohlasně.
5. Volební komise Petr Procházka (předseda), Ivan Černý a Václav Ducháč byla Sněmem jednohlasně přijata.
6. Předseda předal slovo Černému, který seznámil přítomné o průběhu voleb.
7. Odstupující Rada navrhla níže uvedenou kandidátku:

a) na zvolení 7 členů nové Rady

Ing. Ivan Černý

Zdeněk Klíma

Ing. Karel Jiruš

Ladislav Nerad

Mgr. Bronislav Gruna

Miroslav Zelený

Josef Blinka
Ing. Petr Novák
Zdeněk Kučera

Ing. Leoš Dvorský

b) na zvolení 3 členů do nové dozorčí rady

Pavel Novák

Ing. Vladimír Sabolovič

Ing. Miloslav Musil

c) na zvolení nového prvního místopředsedy
RNDr. Leopold Matela

d) na zvolení nového předsedy
Ing. Petr Texl

8. Sněm další kandidáty do výše uvedených orgánů společnosti nenavrhl.
9. Volební komise započala přípravu volebních lístků.
10. Odstupující předseda Texl přednesl zprávu o činnosti společnosti za uplynulé volební období (viz příloha zápisu).
11. Odstupující místopředseda Matela přednesl finanční zprávu.
12. Zprávu celostátní dozorčí Rady přednesl její předseda Sabolovič.
13. Předseda PSNV-SK přinesl pozdrav od slovenských kolegů a informoval o dění na Slovensku a činnosti PSNV-SK. V současné době
se potýkají s malým zájmem o spolkovou činnost. Sdělil rovněž plán činnosti na rok 2009. V diskusi pak zazněly okolnosti týkající se
dotačních programů na Slovensku.

http://pis.oldsite.cube-studio.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=74:zapiszesnemuii&catid=34:oznamni&Itemid=80


14. Šéfredaktor Moderního včelaře přednesl stručnou zprávu o dosavadní činnosti časopisu a nástin budoucí činnosti. Členové byli
vyzvání k podávání návrhů na obsahovou náplň časopisu.
15. Odstupující předseda seznámil sněm s plánovanou činností společnosti na rok 2009.
16. Přestávka na vyhodnocení voleb od 10:38 do 11:10
17. Bylo odevzdáno 45 hlasů pro volbu orgánů do společnosti. Jeden hlas neplatný.
18. Předseda Petr Texl byl zvolen 41 hlasy.
19. První místopředseda Leopold Matela byl zvolen 38 hlasy.
20. Pro dozorčí radu hlasovalo shodně 41 hlasů – dozorčí rada vybrala ze svého středu předsedu dozorčí rady Vladimíra Saboloviče.
21. Kandidáti do rady společnosti obdrželi níže uvedené počty hlasů:

1. 39 hlasů shodně pro Leoše Dvorského a Ivana Černého;
2. 37 hlasů pro Bronislava Grunu;
3. 34 hlasů pro Zdeňka Klímu;
4. 30 hlasů pro Miroslava Zeleného;
5. 28 hlasů pro Petra Nováka (Třešť);
6. 27 hlasů pro Karla Jiruše;
7. náhradníci Ladislav Nerad, Josef Blinka shodně 20 hlasů – sněm rozhodl jednohlasně, aby se rozhodovalo losem o jejich

náhradnictví až v případě, kdy taková potřeba nastane, a to v radě PSNV-CZ;
8. 18 hlasů pro Zdeňka Kučeru.

22. U kandidátů na členy do rady společnosti Ivana Černého a Leoše Dvorského došlo ke shodě počtu hlasů (39 hlasů), a proto o osobě
2. místopředsedy se rozhodlo volbou aklamací s výsledkem Dvorský (9 hlasů) a Černý (38 hlasů).
23. Ukončení voleb v 11.15 hod.
24. Návrhy nového místopředsedy Mately k profesionalizaci společnosti k projednání sněmem.
25. Návrhy změn a nového znění stanov postupně dle změn provedl Přidal. Postupně se hlasovalo o přijetí či zamítnutí jednotlivých změn
a nového znění a vedla se diskuse k jednotlivým změnám. Diskuse se vedly zejména k bodům dotýkajících se změn volby a odvolávání
předsedy společnosti. Nové znění stanov ve smyslu přijatých změn byla na závěr projednání přijato 23 účastníků sněmu pro, 1 proti a 1
se zdržel.
26. Na závěr sněm přijal usnesení sněmu (24 pro, nikdo proti a 2 se zdrželi), které je přílohou tohoto zápisu.
27. Sněm skončil v 13.35 hodin.

Zápis provedl jednatel: Antonín Přidal, v.r.

Ověřovatelé zápisu:

František Plachý, v.r.

Ladislav Nerad, v.r.


