Jak js e postupovali při aší odluce od ČSV

1. Nejprve je tře a ít a své stra ě čle skou základ u. Ukázat apř. ila i od hodu, ří i
po tivě pro a proti. Je tře a odpovědět a růz é otázky.
a) Dotace 1.D. dosta ou čle ové jako doposud. Pokud e pří o od M)e e o sekretariátu
ČSV tak se to již i y í děje ), tak pak je tře a žádost dát ej ližší )O, ji ak je vše stej é
žádá každý včelař sa ostat ě, ové u spolku u yde prá e v CISu).
b) Totéž u ostat í h dota í apř. 197/2005 – technika (medomety apod.).
c) Účet i tví povede ový spolek stej é jako doposud, tedy pe ěž í de ík jed odu hého
účet i tví stačí.
d) Pe íze z příspěvků z ydou vše h y – i se eodvádí a ústředí.
e) Nevýhoda časopis – ahradit lze od ěre
apř. Moder í včelař
2. Na čle ské s hůzi ČS to usí odsouhlasit adpolovič í větši a. )de je tře a postupovat
podle plat ý h sta ov ČSV.
3. Chcete-li si od ést s se ou pe íze a ajetek je tře a:
Majetek prodat spolehlivé u čle ovi, který jej zase prodá zpět do ového spolku.
Pe íze si za hrá íte tak, že čle ů vý oru vyplatíte od ě y (li it Dohody o provede í prá e
je do 10000,- Kč a jed otliv e za
ěsí ), odvedete daň 5% FÚ- to vše ze starého spolku.
Doporučuji Dohodu o provede í prá e(DPP) a veďte si docházku tře a při zajiště í dota e
1.D, kontrol na sta oviští h apod. Je ut á píse á for a této DPP.
Dotyč í fu k io áři vloží zda ě é pe íze jako i ořád ý čle ský příspěvek do ového
spolku. Dohody musí opět s hválit čl. s hůze. Určitě je tře a ít vše pod hy e o příj ový i
a výdajový i poklad í i doklady, výplat í listi ou. Mějte v pořádku své účet i tví a vše
řád ě pod hy e o doklady. Pokud vá
ějaké pe íze ve staré spolku z ydou, utraťte je
tře a za o čerstve í.
4. Co je tře a a jak to á vypadat ajdete a webu:
a) Souhlas s u ístě í sídla upravit jdou for uláře, které vydal ČSV pro své )O)
Viz přílohy.
b) Čest é prohláše í fu k io ářů (upravit jde for ulář, které vydal ČSV pro své )O)
viz příloha; které zpra ujete a úřed ě podepíšete úřed ě potvrze ý podpis před
otáře
e o a Cze hpoi tu – pošta za každého fu k io áře, kterého e háte ve
Veřej é rejstříku zveřej it. Mi i ál ě doporučuje e - předseda, jed atel, poklad ík
a předseda reviz í ko ise e o revizor .
Návod je ve své podstatě ve Včelařství č. 0/
5. Je ut é to odifikovat.
To vše udete potře ovat pro zápis ového spolku do spolkového rejstříku – ejlépe dát
podklady práv íkovi a te zařídí zápis do Spolkového rejstříku. Nás to stálo a 5 ,- Kč.

5. Ih ed po ČS, kde rozhod ete o od hodu, udělejte zakládají í ČS ového spolku, viz. áš web,
ta s hválí čle ské příspěvky, fu k io áře, registra i ového spolku, ož o i tvořit
Svépo o ý fo d.
6. K zápisu do veřej ého rejstříku potře ujete údaje, tak jak jsou v aše případě, Stanovy,
zápis ze zakládají í ČS se čle y vý oru doporučuji je čle y kvůli jed odu hosti , důležitý je
předseda RK, který je aví a es í ýt čle e statutár ího orgá u – v aše případě
vý oru. Potře ujete souhlas s u ístě í sídla vše h y for uláře viz Včelařství č. /
5,
dále čest é prohláše í každého čle a statutár ího orgá u - vý oru o si ji h ta
edávejte – tak 3-5) viz. odkazy a for uláře výše .
7. ) ytek za vás udělá práv ík, pak usíte k otáři ověřit podpisy a pošlete.
8. Až dosta ete rozhod utí z přísluš ého soudu, který vede spolkový ale i o hod í rejstřík,
zřek ěte se píse ě práva a odvolá í e usí ýt podpisy ověře y otáře , ury hlíte
zveřej ě í to je vlast ě až ter í , kdy váš ový spolek vz ikl .
9. Pokud jste již odvedli čle ské příspěvky, áte s ůlu. V opač é případě je tře a je odvést
ČSV za čle y, kteří evstoupí do ového spolku. Mějte své fi a e v pořádku. Můžete tě ,
kteří ve staré spolku zůsta ou převést zpět jeji h podíl a ajetku, ude-li to tře a)
10. )aložíte účet pro ový spolek apř. u ERA jedi á a ka e á pro evýděleč é orga iza e
poplatky za vede í účtu a ta vložíte z poklad y ového spolku vše h y čle ské příspěvky,
odkoupíte ajetek.
11. Po určité do ě přijde čas a založe í zastřešují í orga iza e spolků. Tře a Ústředí včelařský h
spolků. Na to se ejví e těší e. To totiž ude společe ství pl opráv ý h spolku tj. s plnou
práv í su jektivitou, kteří udou o i se rozhodovat o to , zda setrvají v to to společe ství
e o zda odejdou se svý
ajetke . Ne udou to vazalové, kteří ají pouze odvoze ou
práv í su jektivitu od hlav ího spolku.
Pozor !!! Kdo h e, te

ehledá důvody, ale hledá řeše í 
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SOUHLAS S UMÍST NÍM SÍDLA

Bytové družstvo…………………………………………, IČ……………………………, zastoupené
……………………………………….předsedou, jako vlastník budovy č.p. ……………na
adrese………………………. katastrální území ………………………….., obec
………………………………….., zapsané na LV č. ………….., vedené Katastrálním úřadem pro
……………………………..kraj, Katastrální pracoviště ………………………………..
tímto ud luje souhlas s tím, aby na této adrese ve výše popsané nemovitosti bylo umístěno sídlo
Český svaz včelařů, z.s., základní/okresní organizace ……………………………., IČO……………….

V ………………………………………. dne

………………………………………..
úředně ověřený podpis

SOUHLAS S UMÍST NÍM SÍDLA

Já,

níže

podepsaná/ý…………………………………………,

datum

narození…………….,

bytem.. …………………………………., tímto ud luji souhlas jakožto výlučný vlastník stavby č. p.
…………., katastrální území ………………………….., obec …………………………………..,
zapsané na LV č. ………….., vedené Katastrálním úřadem pro ……………………………..kraj,
Katastrální pracoviště ………………….
s tím, aby na adrese ………………………………………., PSČ …………….. ve výše popsané stavbě
bylo umístěno sídlo Český svaz včelařů, z.s., základní/okresní organizace …………………………….,
IČO………………………………………..

V ………………………………………. dne

………………………………………..
úředně ověřený podpis

SOUHLAS S UMÍST NÍM SÍDLA

My, níže podepsaní …………………, datum narození …………………, bytem …………….., PSČ
………………..;
a ……………………………..., datum narození……………………, bytem ……………………, PSČ
………………., tímto ud lujeme souhlas jakožto spoluvlastníci stavby, každý id. ……………..,
č. p……….., katastrální území ………………….., obec ……………., zapsané na LV č. ……….,
vedené Katastrálním úřadem pro ……………… kraj, Katastrální pracoviště ……………………….
s tím, aby na adrese ………………………………….. ve výše popsané stavbě bylo umístěno sídlo
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace …………………….., IČO: ………………………..

V ………………………………………. dne

………………………………………..
úředně ověřený podpis

……………………………………….
úředně ověřený podpis

SOUHLAS S UMÍST NÍM SÍDLA

My, níže podepsaní………………………………………….(manžel), datum narození……………., a
………………………………………………(manželka),

datum

narození……………………,

bytem.. ……………………………………….., tímto ud lujeme souhlas jakožto vlastníci stavby ve
společném jmění manželů, č. p. …………., katastrální území ………………………….., obec
………………………………….., zapsané na LV č. ………….., vedené Katastrálním úřadem pro
……………………………..kraj, Katastrální pracoviště ………………………………..
s tím, aby na adrese ………………………………………., PSČ …………….. ve výše popsané stavbě
bylo umístěno sídlo Český svaz včelařů, z.s., základní/okresní organizace …………………………….,
IČO ……………………………………….

V ………………………………………. dne

………………………………………..
úředně ověřený podpis

……………………………………….
úředně ověřený podpis

SOUHLAS S UMÍST NÍM SÍDLA

Město (obec, městys) …………………………………………, IČ ………….……………………..,
zastoupená/é.. …………………………………., starostou, jako vlastník budovy č.p. …………. na
adrese………………………………..., katastrální území ………………………….., obec
………………………………….., zapsané na LV č. ………….., vedené Katastrálním úřadem pro
………………………kraj, Katastrální pracoviště ………………….

tímto ud luje souhlas s tím, aby na této adrese ve výše popsané nemovitosti bylo umístěno sídlo
Český svaz včelařů, z.s., základní/okresní organizace (název) …………………………………….,
IČO…………………………

V ………………………………………. dne

………………………………………..
úředně ověřený podpis

Čestné prohlášení
Já, níže podepsaná/ý ……………………………….., rodné příjmení …………………………………,
r.č. …………………, datum a místo narození ………………………………………………………,
bytem ……………………………………………………………..
tímto prohlašuji, že
jsem svéprávná/ý, bezúhonná/ý a způsobilá/ý vykonávat funkci*:
-

předsedy

-

místopředsedy

-

jednatele

-

pokladníka

-

předsedy kontrolní komise

-

člena kontrolní komise

-

kontrolora

-

člena výboru

-

Českého svaz včelařů, z.s., základní/okresní* organizace …………………………., do níž jsem
byl/a zvolen/a dne ………… ……..(datum posledního zvolení do funkce)

Tuto funkci přijímám a souhlasím se zápisem své osoby do spolkového rejstříku.
V ………………..dne …………………

…………………………………..
(úředně ověřený podpis)

* - nehodící se škrtněte

