ZÁPIS
z výroční členské schůze ZO Českého svazu včelařů ODRY,
konané dne 2015-03-01 v Jakubčovicích nad Odrou
Zahájení, přivítání hostů a členů ZO, seznámení s Programem schůze
1. Proběhlo uctění památky zesnulého přítele Antonína Večeři
2. Volba volební a návrhové komise byla členy schválena.
- předseda: Zdeněk Dlabaja
- členové: Tomáš Till, Karel Klezla
3. Kontrola usnesení z výroční schůze v roce 2014
- všechny úkoly z usnesení výroční schůze konané v r. 2014 byly splněny
4. Zpráva o činnosti základní organizace za rok 2014 přednesl předseda př. Zdeněk Šustek
5. Zpráva o hospodaření základní organizace za rok 2014, návrh rozpočtu na rok 2015 a finanční vyrovnání
se ZO ČSV Tošovice
- pokladník přítel Švarc Josef seznámil přítomné členy s finančním situací ZO Odry.
- jednotlivé položky výdajů, příjmů a zůstatku byly předneseny
- proběhlo schválení návrhu finančního vyrovnání se ZO ČSV Tošovice
- schváleno zakoupení 3 kusů vyvíječů ( Vítovka,Odry,Klokočůvek),
1 kus kompresoru (cena je 24 000,- Kč, z toho dotace 15 000,- Kč)
6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2014
- přítel MUDr.Petržela Milan se omluvil z výroční schůze, proto kontrolní revizní zprávu přednesl přítel
Kasáček Karel
- kontrolní a revizní komise za rok 2014 neshledala žádné pochybení v ZO Odry
- kontrolní a revizní komise udělila pochvalu příteli Švarcovi za vzorné a přehledné vedení účtu ZO Odry
7. Návrh činnosti pro rok 2015 přednesl jednatel př. Lackovič
8. Zpráva o nákazové situaci
- členům byla přednesena zpráva o nákazové situaci, byli seznámeni s výsledky vyšetření včelstev,
- předložen soupis pro přeléčení pro důvěrníky a včelaře,zdravotní referent přítel Štekbauer seznámil
členy jak postupovat při léčbě a tlumení nákazy
- členové byli seznámeni s obnovou technického zařízení: zakoupeny 2 ks vyvíječe (Jakubčovice,
Tošovice)
- kdo bude mít zájem může včelstva přeléčit Gabonem. Desky si proti podpisu objednají u důvěrníka a po
přeléčení musí všechny obdržené desky vrátit zpět!
9. Projednání návrhu Stanov ČSV
- předseda přítel Šustek seznámil členy ZO Odry s návrhy stanov ČSV
10. Vystoupení zástupce OO ČSV a předání ocenění
- předseda OO ČSV přítel Segeťa seznámil členy naší ZO o celkové nákazové situaci v okrese,způsoby
léčení a také uvedl způsoby prevence šíření nákaz v zahraničí
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- přítel Segeťa a př. Šustek předali ocenění př. MUDr. Petrželovi, př. Kučerkovi a př. Lackovičovi
11. Volba orgánů ZO na volební období 2015-2020
- byl schváleno:
- nový výbor: př. Dis. Ondřejová K. , př. Král T.,př. Šenk R., př. Švarc J., př. Šustek Zd.
- zdravotní referent: př. Štekbauer J.
- KRK: př. MUDr. Petržela M., př. Kasáček K., př.Szilva J.,
- důvěrníci: př. Bača J., př. Dlabaja Zd., př. Klevar J., př. Král T., př. Lev J., př. Lukašík J., př. Peňaz J.,
př. Slováček L., př. Večeřa M., př. Schupfer V.
12. Volba delegátů na Okresní konference ČSV
- podle stanoveného klíče (1:25) bylo zvoleno 5 delegátů a 1 náhradník: př. Lukašík J.,př. Lackovič P., př.
Král T., př. Šenk R., př. Lev J., př. Švarc J.
13. Informace o přijetí nových členů
- proběhlo přijetí nových členů ZO ČSV výborem v průběhu roku 2014
- předseda předal průkazky: př. Antonín Šíma Luboměř, př. Ing. Pavol Kollárovits Spálov, př. Pavel
Navrátil Odry, př.Veronika Králová Jakubčovice n. O.
14. Informace o činnosti VKM
- př. Ondřejová seznámila členy o činnosti VKM v roce 2014 a plány na rok 2015
15. Vystoupení hostů
- p.Lelek z MěÚ Odry upozornil členy na povinnost nahlášení stanovišť včelstev na Obecních a
Městských úřadech
- p. MVDr. Charvátová oznámila členům, že proběhlo celorepublikové vyšetření měli na mor včelího
plodu (výsledky ještě nejsou kompletní), podle výsledků budou upravena ochranná pásma
- p. starostka Jakubčovice n. O. popřála všem členům velmi úspěšný rok
16. Diskuze k předneseným zprávám
- př. Ondřejová uvedla několik pozvánek na včelařské akce, také upozornila na chybějící kontakty včelařů
a na jejich doplnění
- př. Peňaz upozornil na nedostatek léčiv v roce 2014 aby se to již neopakovalo, návrh doporučení
- př. Slováček L. se pokusí zajistit exkurzi u p.Kolomého Staré Město Bruntál resp. zajistí přednášku
17. Členskou schůzí bylo schváleno usnesení
18. Předseda ukončil schůzi

Zapsal:
Radim Šenk
jednatel ZO
V Odrách, 2015-03-03
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