ZÁPIS
ze schůze výboru ZO Českého svazu včelařů ODRY,
konané dne 2015-02-12 v Jakubčovicích nad Odrou
1.

Ze schůze omluven: př. Švarc, Šenk, Král Tomáš, předčasně odešel př. Šustek Zd.

2.

př. Štekbauer informoval o problémech s předáním vzorků měli – nevyplněné tiskopisy, předán jeden směsný vzorek od více
než 10 včelstev, neuvedeno ošetření včelstev aerosolem i když tak bylo učiněno.
Rozhodnuto ošetřit včelstva v letošním roce Gabonem, protože poslední ošetření proběhlo před 4 roky. Včelaři proto podle
počtu včelstev a nástavků povinně objednají Gabonové desky. Současně objednají i Formidol – ten jen kdo bude mít zájem.
Objednávky předají důvěrníci zdravotnímu ref. nejpozději do 30. března 2015.
př. Štekbauer dodá př. Ondřejové materiál, který přednese na výroční schůzi pro zpracování na diaprojektor, např. metodu
ošetření Gabonem apod.

3.

Byl projednán program výroční členské schůze – úkoly:
- př. Ondřejová zajistí fotografii zesnulého př.
- zprávu o činnosti ZO zpracuje předseda př. Šustek
- návrh na zakoupení 3 ks vyvíječů a 1 ks kompresoru podle finančních možností a počtu přezimovaných včelstev
- návrh nových stanov ČSV byl bez připomínek
- volba orgánů ZO: př. Schindler podal demisi a přechází do ZO Tošovice, náhradu jsme nebyli schopni vyřešit na místě
a proto bude projednáno nejspíš až na výroční schůzi (pokud). Př. Ondřejová má zájem o funkci referenta pro mládež.
- př. Schindler projedná se stávajícími členy KRK jejich další působení v tomto orgánu. V případě, že nebudou chtít nadále
v této funkci pracovat, budeme muset najít za ně náhradu
- důvěrníka v obvodu Kamenka bude vykonávat př. Schupfer Vladimíra. Pokud ve funkci důvěrníka skončí př. Bača, funkci
převezme př. Štekbauer Jiří

4.

Byli navrženi delegáti na okresní konferenci, která se koná 18.4.2015 pravděpodobně v Palačově:
- členové nově zvoleného výboru a dále př. Lukašík Josef, další návrhy z pléna.
Poznámka: po odchodu př. Schindlera je počet delegátu stanoven na 4 plus náhradník

5.

Vedoucí VKM podá informaci o činnosti kroužku a dále připraví prezentaci na výroční členskou schůzi. Proto požaduje tak
jak vloni o předání zpráv a materiálů v elektronické podobě – zprávu o činnosti ZO, zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu,
zprávu KRK, informace zdravotního ref. atd.

6.

Pozvání hostů:
př. Štekbauer: př. Segeťa, MVDr. Charvátová – jsou již pozváni
př. Ondřejová: p. Lelka z MěÚ Odry – již pozvala
př.. Lackovič: starostu Spálova, Jakubčovic, Heřmanic u Oder, Luboměře

Zapsal:
Peter Lackovič
jednatel ZO
V Jakubčovicích n.O., 2015-02-12
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