Beseda k novým stanovám ČSV
LETOS PROBĚHNOU OKRESNÍ KONFERENCE ČSV A NÁSLEDNĚ X. SJEZD ČSV.
ZO Praha 5 a 6 pořádá Setkání včelařů s besedou na téma Návrh nových Stanov
poběží přímý přenos na internetu a budete mít možnost posílat otázky emailem.
záznam bude následně na internetu za poplatek ke stažení.

čas: 11. 3. 2015 v 18.00 hod
místo: Technická 2 (u Kulaťáku v Dejvicích) fakulta Elektrotechnická ČVUT
Na besedu jsme pozvali zástupce z ČSV a účast nám přislíbil předseda JUDr. Karel Brückler a
budeme se snažit pozvat i členy komise na přípravu stanov.
některé z otázek, které už nám přišly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je pobočný spolek právnická osoba s odvozenou právní osobností ?
Pobočný spolek tedy nemá plnou právní osobnost? Na jakém základě?
Jaký máte postoj k názoru vrátit se před rok 1957 (Zemské ústředí spolků)?
kam až sahá povinnost členů vystupovat, jak interní předpisy nařizují
Je odvolací orgán pro případ vyloučení člena pobočným spolkem Rozhodčí komise?
Kdo ji svolává?
proč není povoleno dvojí členství, proč nemohu být ještě členem jiného místního
včelařského spolku, třeba v místě bydliště, rekreačního bydlení apod.
klást důraz na okresy či na kraje
upravit příslušnosti pobočných spolků dle katastru, nebo dle současné správní
příslušnosti, může si Pobočný Spolek zvolit kam bude příslušet?
proč si nemůže řadový člen vybrat Pobočný spolek?
je cílem transparentnost a decentralizace Svazu? Pokud ne (a nový návrh stanov tomu
nasvědčuje), jaký je cíl a kdo jej vytyčil?
informovanost - videozáznamy na webu ČSV, umožněný náhled na účet, soupis
majetku, aktuální změny
zapracovat do stanov nejen právo na informaci řadových členů ČSV, ale také
vymahatelnost tohoto práva na informaci, lhůty do kdy dostane informaci, odvolací
orgán, jinak to je prázdné gesto
je nutnost při samostatnosti spolků mít vedle odborných komisí ještě 73 členů
republikového výboru, okresní organizace .....

Prosím zájemce o registraci na stránkách ZO Prahy 6.
http://www.vcelyvpraze.cz/zopraha6/
Zde je možno vepsat dopředu případné otázky.

ZO ČSV Praha 5, 6

Prosím o přeposlání dalším včelařům děkuji, Milan Šimonovský

