ZÁPIS
ze schůze výboru ZO Českého svazu včelařů ODRY,
konané dne 2015-04-23 v Jakubčovicích nad Odrou

1.

Předsedkyně př. Ondřejová zahájila schůzi v 17:00 hod. Ze schůze omluven: př. Peňaz, př. Lev, př. Slováček poslal za sebe
náhradu př. Malého, př. Lukašík Josef poslal za sebe náhradu př. Davida Lukašíka, ,

2.

Důvěrníci předali stavy přezimovaných včelstev. Př. Lev poslal stavy emailem, př. Dlabaja dodá co nejdříve.

3.

Tiskopisy pro převzetí a předání Gabonových desek předal jednatel zdravotnímu referentovi již dříve.

4.

Př. Lukašík David předal informace o průběhu aplikace přípravků na ochranu rostlin a o tom že okolní Agra a soukromí
zemědělci posílaly informace o postřiku dopisy a emaily.

5.

Př. Malý nás informoval, že př. Slováček kontaktoval př. Kolomého kvůli zajištění přednášky, ale termín nedohodl. Jednatel
proto dohodne termín návštěvy.

6.

Přednášku u př. Kopečka zajistil př. Slováček na termín 6. 9.2015. Př. Schupferová zajisti místnost, kde se přednáška
uskuteční a to v Heřmanicích.

7.

Předsedkyně př. Ondřejová předala jednateli požadavek na zajištění vedení včelařského kroužku mládeže. Jednatel pošle
všechny tři žádosti na zajištění vzdělávací akce společně do SOU-VVC o.p.s. po obdržení všech termínu přednášek. Př. Malý
navrhl, aby se organizací těchto přednášek ujal př. Petr Foldyna.

8.

Místopředseda př. Král navrhl vytvořit webové stránky ZO Odry, a dále se členy probral obsah stránek. Požádal je o jejich
konkrétní návrhy a doplňky. Př. Král se pokusí tyto stránky přes svou časovou vytíženost vytvořit.

9.

Př. Lackovič informoval výbor a důvěrníky o tom, že ZO Tošovice budou mít do CISu přístup až v průběhu května. Stavy
včelstev ZO Tošovice zapíšeme do evidence CIS my. Rovněž tak budeme muset v CISu udržovat informace o členech
Tošovic.

10. Z výboru odstoupil př. Šustek a navrhl za sebe př. Petra Foldynu. Do přijetí členskou schůzí za člena výboru bude veden jako
náhradník pro seznámení se s prací výboru a budou mu ukládány úkoly.
11. Př. Švarc zajistí změnu ve vedení účtu v ČSOB vzhledem ke změně složení výboru. Za tím účelem jednatel předá př. Švarcovi
usnesení z výroční členské schůze, zápis z ustanovující schůze výboru a nový registrační list. Sídlem organizace bude adresa
bydliště jednatele.
12. K 1.5.2015 jednatel zapíše stavy včelstev do CISu.

Zapsal:
Radim Šenk
jednatel ZO
V Odrách dne 2015-04-24
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