ZÁPIS
ze schůze výboru ZO Českého svazu včelařů ODRY,
konané dne 2015-09-10 v Jakubčovicích nad Odrou
1.

Předsedkyně zahájila schůzi.

2.

Zasedání OO a ZO ČSV v Ostravě, konané dne 27. 9. 2015 se zúčastní jednatel a důvěrník př. Lev. Zápisem z jednání
obešle jednatel členy ZO do konce října 2015.

3.

Prostřednictvím předsedkyně a místopředsedy zažádáme obce o dotaci na rok 2016 na refraktometry pro důvěrníky.
Důvěrníci na požádání včelařů změří obsah vody v doneseném vzorku medu. Důvěrník za refraktometr zodpovídá.

4.

Jednatel převzal od zúčastněných důvěrníků Potvrzení o registraci v ústřední evidenci k 1.9.2015.
 řada včelařů nepředložila kopii Potvrzení o registraci pro Hradišťko kvůli následné kontrole dat a zavedení stavu do
Centrálního informačního systému ČSV. Důrazně žádáme včelaře, aby tyto kopie Potvrzení o registraci pro
Hradišťko odevzdávali důvěrníkovi, nebo zasílali e-mailem na zoodry@vcelarstvi.cz, a to i tehdy, když si
nežádají o dotaci 1D. Stává se pak, že k 1. 9. 2015 u vás evidujeme nulový stav včelstev, od tohoto údaje se dále
odvíjí objednávka podzimních léčiv.

5.

Jednatel převzal od zúčastněných důvěrníků vyplněné Žádosti o dotaci 1D, Statistický výkaz (jednateli do 15. září)
 včelaři, kteří mají včelstva u jiné ZO musí předložit potvrzení, že u ní nežádají o dotaci, vystavuje jednatel
 od všech včelařů vyžádat „Plnou moc“ k převzetí dotace, zmocněným bude pokladník Josef Švarc, NEVYPLŇOVAT
celkovou výši dotace!!! Ta se vypíše až po přepočítání a schválení dotace ministerstvem.
 Důvěrníci sdíleli aktuální stav včelařů (ukončení členství, úmrtí, nový člen apod.)

6.

Vzhledem k nepřítomnosti referenta pro tlumení včelích nákaz, př. Štekbauera, nebyly zopakovány pokyny pro podzimní
ošetření včelstev. Nepředpokládá se významná změna proti předchozím rokům. Důvěrníci hlásili problém se zpětným
odběrem Gabonových desek od včelařů. Důrazně žádáme včelaře o vrácení použitých gabonových desek do
31.12.2015.

7.

25. 5. 2015 byly objednány 4 vyvíječe na rok 2015 a 1 kompresor, který obdržíme v roce 2016.

8.

Byl zakoupen respirátor k ochraně dýchacích cest při ošetření včelstev aerosolem. Celkem 1 ks, tento respirátor obdrží
př. Lukašík. Cena respirátoru s filtry byla 784 Kč.

9.

Byl schválen návrh na vyznamenání př. Kasáčka a př. Paprskářové na výroční schůzi. Předsedkyně osloví OO ve věci
vyznamenání výše zmíněných včelařů na základě poskytnutých podkladů. Formulář „Návrh na udělení vyznamenání“ př.
Paprskářové a děkovnou řeč pro výroční schůzi připraví př. Štekbauer. Formulář „Návrh na udělení vyznamenání“
př. Kasáčka a děkovnou řeč pro výroční schůzi připraví př. Bača. Do 31.12.2015.

10. Byly navrženi noví členové KRK př. Malý, př. Foldyna, př.Šimíček, př.Šustek. Žádáme navržené, aby se písemně (stačí email na zoodry@vcelarstvi.cz) k návrhu vyjádřili – souhlasem či nesouhlasem s kandidaturou. ), do 31.12.2015.
11. V diskusi
 se probrala neuskutečněná přednáška př. Kopečka – př. Tomáš Král se nabídl, že zorganizuje tuto přednášku
v Luboměři. O termínu budou členové informováni e-mailem a skrz důvěrníky.
 Pokladník př. Švarc nás seznámil s vleklou procedurou změny zmocnění k účtu organizace, která se odvíjí od změny
jednatele a předsedy organizace, uskutečněné na výroční schůzi v březnu 2015 - pochybení je na straně ČSOB,
potažmo České pošty, která návrh na změnu zmocnění opakovaně zprostředkovávala.
 Př. Král bude zřizovat web ZO Odry, a proto žádá důvěrníky a členy o spolupráci. http://zo-csv-odry.webnode.cz/
 Vedoucí VKM Kančí hory informovala o každoroční obnově registrace kroužku, školní rok 2015/2016 zahájil kroužek
10.9.2015 v počtu 7 členů.
 Důvěrník př. Peňaz oznámil záměr ukončení funkce – navrhuje za sebe př. Lukáše Pikoňskeho.
 Důvěrník př. Klevar oznámil záměr ukončení funkce – navrhuje za sebe př. Tomáše Tyla. Žádáme oba navržené o
vyjádření souhlasu či nesouhlasu s kandidaturou do 31.12.2015 (stačí e-mail na zoodry@vcelarstvi.cz).
 Př. Šenk byl upozorněn na kurz opravy vyvíječů (3.10.2015).
12. Předsedkyně schůzi ukončila.
Zapsal:
Radim Šenk, jednatel ZO
V Odrách, 2015-09-10
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