Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Odry
Komenského 517, 742 35 ODRY
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zoodry@vcelarstvi.cz

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU, 2016-04-21, v Odrách, Katovna
1.

Nepřítomni př.: Bača Jaroslav, Večeřa Marek, Klevar Jan, Navrátil Pavel

2.

Důvěrníci předali stavy včelstev k 1. 5. 2016, vyjma př. Večeři a př. Slováčka.

3.

Jednatel předal tiskopisy stavu včelstev k 1. 9. 2016

4.

Předsedkyně informovala o písemné a emailové formě oznámení o aplikaci přípravků na rostliny ze strany zemědělců (Agro
Odersko, ing. Josef Kovář z Mankovic).
- Nákazový referent zajistil a objednal léčivo pro ZO Odry.
- Nákazový referent informoval KVS a OO ČSV o jarním ošetření včelstev.

5.

K datu 21. 4. 2016 nám z 6 oslovených obcí přislíbily dotaci z rozpočtu obce na nákup refraktometrů Jakubčovice nad Odrou
1000Kč, Luboměř 2100Kč, Heřmanice 1000Kč. Čekáme na vyjádření Spálova, Oder a Heřmánek.
Př. Bača mněl dotaz proč se kupují refraktometry a že to je dle jeho názoru nesmyslná investice. Předsedkyně sdělila př.
Bačovi, že tak to bylo schváleno na výroční členské schůzi 6. 3. 2016., a ještě předtím se o věci jednalo na výborových schůzích
již v roce 2015, kterých se dotyčný účastnil a dříve se k problematice refraktometrů nevyjádřil. Zpochybňování celého dotačního
projektu na refraktometry v současné době, kdy už byly žádosti podány a některými obcemi dokonce projednány a schváleny,
je tudíž nevhodné a bezpředmětné. Př. Švarc oznámil „stop stav“ na bankovním účtu ZO, čeká se na proplacení dotace za
rozbory měli na MVP.

6.

Př. Lackovič znovu telefonicky a emailem kontaktoval prodejce polomasek z filtry, aby uskutečnil reklamaci, ale doposud mu
nebylo nic doručeno, proto znovu bude urgovat tuto reklamaci nebo vrácení peněz.

7.

Pokladník informoval o úhrnné výši ročních poplatků na bankovním účtu ZO u ČSOB/Era, která činí 560 Kč. Navrhl přechod k
FIO bance, která nabízí výhodnější podmínky, bez poplatků. Výbor schválil v hlasování změnu poskytovatele bankovních
služeb. Př. Švarc zajistí přechod až po dokončení procesu registrace ZO.

8.

Jednotliví členové výboru mají možnost přístupu do CISu. Předsedkyně se informovala, kdo informační systém využívá a kdo
chce pomoci z obsluhou, aby mněl celý výbor přístup k informacím o členech a tak došlo k urychlení přesunu dat a doplnění
informací. Př. Švarc požádal o asistenci.

9.

Jednatel seznámil přítomné o stavu změny sídla ZO Odry. Sídlo ZO bylo schváleno městem Odry, a to na adrese Komenského
517, Odry. Tímto, se mohou všechny dokumenty potřebné k zápisu do spolkového rejstříku zaslat ke kontrole na ústředí ČSV
do Prahy, a následnému postoupení rejstříkovému soudu.

10. V rámci účelného hospodaření s majetkem organizace (máme v organizaci 11 + 5 ks aerosolových vyvíječů) předsedkyně
zdůraznila nutnost využívání tohoto majetku k podzimního ošetření včelstev aerosolem a důrazně proto žádá důvěrníky, aby
třetí podzimní ošetření zajistili ve svém obvodě formou aerosolu!
11. Př. Lukašík navrhl, změnu členů v důvěrnickém obvodu podle bydliště, aby se snížily náklady důvěrníků vzniklé při
navštěvování včelařů za účelem vyřizování včelařské administrativy. Ze svého seznamu vybral členy, které předal př. Lvovi.
Př. Lev si tyto vybrané členy (př. Stančík a př. D´Agnolo) převzal a dále také převzal od př. Schupfer př. Rýparovou. Př. Lukašík
navrhl, aby David Lukašík byl důvěrník z Vítkova a blízkého okolí. Předsedkyně telefonicky nabídne př. D. Lukašíkovi funkci
důvěrníka.
12. Byly navrhnuty další termíny včelařských potlachů na srpen, září. Přesné termíny a témata ještě místopředseda Tomáš Král
upřesní. Jedním z témat bude zpráva př. Schupfer z absolvovaného Kurzu použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti
varroaze, pořádaného VÚ Dol 3.9.2016,
13. Diskuze
- Jednatel navrhl umístění telefonických kontaktů důvěrníků na web. stránky ZO. Důvěrníci souhlasili. Tomáš Král provede.
- Př. Schupfer si převezme oproti „potvrzení o převzetí“ kompresor od př. Švarce.

IČO: 62331141
ev.č.: 70416

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. / era
č.ú.: 253377949/0300

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Odry
Komenského 517, 742 35 ODRY
http://zo-csv-odry.webnode.cz
zoodry@vcelarstvi.cz

-

-

Př. Král vznesl dotaz na pořízení živnostenského listu a koncese k pořádání akcí (včelařský ples). Př. Král zjistí podrobné
informace o poplatcích a plynoucí daňové povinnosti, na finančním úřadě a bude výbor dále informovat.
Připomenuta byla potřeba kontroly vyvíječů před letošním podzimním ošetřením v držení: př. Kobzy, př. Šustka 2ks, př.
Schupger, př. Bači. Výše jmenovaní přineste vyvíječe ke kontrole jednateli př. Šenkovi do 10.10.2016
Př. Lackovič požádal výbor a důvěrníky k řešení situace se stanovištěm př. Kobzy, které je ve velmi neuspokojivém stavu.
Jako důkaz předložil fotodokumentaci stanoviště. Navrhl, aby výbor oslovil paní Charvátovou z KVS. Jednatel navrhl, že
celou situaci projedná s př. Kobzou a pokud nedojde k nápravě, pak se celá věc bude řešit s p. Charvátovou. Předsedkyně
zmínila další tři stanoviště v zanedbaném stavu. Předsedkyně vytvoří návrh „Podnětu k šetření KVS“.
Př. Král podá žádost o grant na odbor kultury města Odry – na činnost naší ZO.

Závěr
Zapsal Radim Šenk, jednatel ZO
V Odrách 2016-04-21
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