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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 2016-02-17, v Heřmanicích u Oder
1.

Ze schůze omluven: př. Král Tomáš, Štekbauer Jiří

2.

Kontrola usnesení z výroční schůze konané v r. 2015
včelaři ve většině případů nevrátili použité Gabonové desky, jak bylo ujednáno
ostatní uložené úkoly byly splněny

3.

Kontrola plnění úkolů ze schůze výboru s důvěrníky 2015-09-10
neobdrželi jsme vyjádření př. Malého, Šustka, Tylla k navrženým funkcím
podávání žádostí o granty obcí 2016 je v procesu, zbývají Heřmánky
ostatní uložené úkoly byly splněny

4.

Projednání a schválení plánu činnosti ZO pro rok 2016
byla provedena změna místa konání výborových schůzí - v Katovně v Odrách
výroční schůze se bude konat na obvyklém místě – Hospoda U zvoničky v Jakubčovicích nad Odrou
do plánu byla vsunuta nová schůze výboru 8.09.2016, v Katovně v Odrách
schůze výboru s důvěrníky se v září posouvá na 15.09.2016, v Katovně v Odrách

5.

Registrace do rejstříku spolků
Žádost o umístění sídla ZO Odry na Městském úřadě Odry byla radou města zamítnuta. Do rady byla poslána nová
písemná žádost o umístění sídla na adrese Komenského 517, která také náleží do majetku města Odry. Z důvodu
opakovaného podání došlo k časovému prodlení a veškerá ostatní písemná dokumentace, která byla součástí registrace
spolku je neplatná. Je nutné tuto obnovit spolu s novým registračním listem až po rozhodnutí rady města a volbě nové
KK na výroční schůzi členů.

6.

Vyjádření předsedkyně ke kauze Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s.
v případě individuálního zájmu, může být člen ČSV současně i členem budoucího Včelařského spolku Moravy a Slezska

7.

Stav předání směsných vzorků k vyšetření
směsné vzorky byly předány KVS, MVDr. Charvátové

8.

Objednávka acetonu, léčiva
12.01.2016 objednáno 25 l čistého acetonu, př. Švarc aceton dovezl, zaplatil a předá nákazovému referentovi

9.

Obnova technického vybavení ZO (vyvíječe, kompresory...)
v případě schválení dotací obcí, nakoupit refraktometry
jiný nákup se neplánuje

10. Stav reklamace filtrů do polomasek k ošetřování aerosolem
část filtrů je již u zástupce jednatele, jakmile bude mít všechny, tak je odešle k reklamaci
11. Příprava výroční schůze, zpráv, pozvání hostů
předsedkyně – pozvání (starostů, okresní organizace, MVDr. Charvátové, Petra Lelka), příprava Kontroly usnesení
z výroční schůze 2015, Zpráva o činnosti základní organizace za rok 2015, Zpráva o činnosti VKM, příprava diplomů
Čestných uznání, doplnění jednatelem připraveného programu a usnesení
jednatel – Prezenční listina, Rozpis termínů pro rok 2016-2017, Program, Usnesení
pokladník – Zpráva o hospodaření 2015, Návrh rozpočtu 2016
KK – Zpráva kontrolní komise 2015
nákazový – Zpráva o nákazové situaci
12. Obsazení funkcí ZO (KK, důvěrníci,výbor)
obsazení funkcí v období mezi jednotlivými schůzemi výboru se nezdařilo, navržení členové se vyjádřili záporně
návrhy kandidátů a volba do funkcí proběhne na výroční členské schůzi
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13. Návrh na vyznamenání
byl schválen návrh na vyznamenání dlouholetých členů (víc jak 20 let v ZO) u příležitosti jejich životního jubilea, viz
seznam jubilantů daného roku
Čestné uznání okresu: Bača Jaroslav, Paszko Alois, Rambousek Rostislav,
Vzorný včelař: Kasáček Karel
Čestné uznání ZO: Bazala Stanislav, Černický Zdeněk, Farda Alois, Holiš Václav, Káňa Vlastimil, Klevar Jan,
Paprskářová Terezie, Peňaz Jaromír, Sommer Svatopluk, Szlilva Julius, Tesař Václav, Weissmann Albín, Zima Jaromír
14. Návrh na gratulace od 60 let
návrh byl projednán a přijat
15. Návrh na změnu věcných darů jubilantům
byl podán návrh zařadit mezi dary současnou včelařskou literaturu, včelařské produkty
věcné dary se budou nadále předávat po domluvě důvěrníka s jubilantem v hodnotě 300 Kč.
16. Návrh na změnu místa konání schůzí výboru
viz bod 4
důvodem je přenesení místa setkání do Oder, nabídka technického a přednáškového zázemí nového místa
17. Přijetí nových členů/ukončení členství
výbor schválil přijetí nových členů: Ryparová Elena, Kořenková Zuzana, Kazimír Jiří
členství ukončili tito členové: Kasáček Karel, Ladňák Vendelín, Mička Milan, Schinzel Otmar
18. Webové stránky ZO Odry
místopředseda žádá členy o zpětnou vazbu na prozatímní stav nového webu, návrhy, nápady, doplnění, články,
fotografie, apod.
zástupce jednatele žádá o častější aktualizaci webových stránek
19. Granty od městského a obecných úřadů 2016
podávání žádostí je v procesu, zbývá obec Heřmánky, od které jsme nedostali vyžádaný formulář
20. Diskuze
nabídnout členům Kurz použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroaze, pořádá VÚ Dol 3.9., ZO hradí
kurzovné, cesťák a stravné
pozvánka na okresní plenární zasedání v pondělí 29.02.2016, v Šenově, v 16.30 hod. – účast Ondřejová Kristýna, Šenk
Radim
zástupce jednatele má pro správce CIS návrhy pro doplnění a vylepšení systému
návrh na zakoupení kelímků na směsné vzorky měli pro příští rok a tisk štítků na samolepky
Závěr
Zapsal Radim Šenk, jednatel ZO
V Odrách 2016-02-21
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