ZÁPIS
ze schůze výboru ZO Českého svazu včelařů ODRY,
konané dne 2014-09-11 v Jakubčovicích nad Odrou
1.

Předseda zahájil schůzi.

2.

Zasedání OO a ZO ČSV v Ostravě, konané dne 28.9.2014 se zúčastní předseda a místopředseda.

3.

Organizace obdržela dotaci ve výši 1 000,- Kč od těchto obcí: Odry, Jakubčovice n.O. a Heřmanice.
Dotaci, i přes příslib, jsme neobdrželi od Spálova a Luboměře. Zd. Šustek se na dotaci bude informovat ve Spálově a Jiří
Schindler v Luboměři.
Lackovič odešle obcím poděkování za poskytnutí dotace.
Pokladník Švarc upozornil na potřebu změnit „Darovací“ smlouvu, kterou nám zaslala obec Luboměř na „Smlouvu o
poskytnutí dotace“, protože z daru musíme odvést daň.

4.

Důvěrníci předali Žádosti o národní dotaci. I přes požadavek na přiložení Potvrzení o registraci pro Hradišťko kvůli následné
kontrole dat, řada včelařů kopii nepřiložila ať již údajně z důvodu, že Potvrzení ještě neobdrželi nebo potvrzení odeslali.
Nadále včelaři nevyplňuji číslo parcely, na kterém mají stanoviště, nebo na Žádosti chybí registrační čísla. Tyto žádosti bude
jednatel vracet k doplnění a opravě.

5.

Byla připomenuta namátková kontrola stanovišť s cílem porovnat stav včelstev s předanou Žádostí o dotaci. Případné rozdíly
budou řešeny výborem a zamítnutím dotace. Předsedou komise je př. Jiří Štekbauer.

6.

Vzhledem k nepřítomnosti zdravotního referenta nemohly být projednány pokyny pro podzimní ošetření včelstev.
Nepředpokládá se významná změna proti předchozím rokům.

7.

Důvěrníkům byly předány seznamy včelařů, kteří se nezúčastnili výroční schůze a proto se nemohli vyjádřit k návrhu na
předání dotace za ošetření včelstev aerosolem základní organizaci. Včelaři dodatečně vyjádří s návrhem souhlas nebo návrh
odmítnou.

8.

Byly zakoupeny 2 vyvíječe, jeden pro Jakubčovice n. O. a druhý pro Tošovice.

9.

Plánovaná kontrola vyvíječů se neuskutečnila, protože zdravotní referent uživatele vyvíječů nevyzval ke kontrole. Kontrola se
proto zabezpečí ještě v tomto měsíci. Zodpovídá zdravotní referent a př. Radim Šenk.

10. Z dotací od obcí byly zakoupeny respirátory k ochraně dýchacích cest při ošetření včelstev aerosolem. Celkem 11 ks tak,
aby každý obvod měl k dispozici jeden respirátor.
11. Z majetku ZO byly vyřazeny 2 ks kompresorů vzhledem k ukončení pětileté povinnosti kompresory evidovat.
12. Byl schválen návrh na vyznamenání „Vzorný včelař“ př. Kučerky a MUDr. Petržely.
13. Byla snaha zpracovat návrh nové kandidátky na další volební období. Po bouřlivé debatě bylo navrženo svolat jednání
výboru na 25.9.2014 o 17:00 h v hospodě U Zvoničky, kde by se měl postup volby a případné návrhy členů do výboru
prodiskutovat s cílem zabezpečit kandidátku.
14. Výbor schválil přihlášku Veroniky Králové za členku ZO ČSV Odry.
15. V diskusi informovala př. Ondřejová o činnosti VKM a prezentovala vyřezanou tabuli př. Kučerky, kterou věnoval VKM.
Byl podána informace z jednání OO ČSV, kde předseda př. Segeťa sdělil, že příště se bude národní dotace vyplácet na
vyzimovaná včelstva k 31. březnu.
Byl podán návrh, aby se př. Radim Šenk zúčastnil kurzu opravářů vyvíječů. S návrhem př. Šenk souhlasí a proto v roce 2015
ZO zajistí účast na kurzu, který pořádá VKV Dol (http://www.beedol.cz/nase_produkty/kurzy-skoleni-exkurse/).
16. Předseda tím schůzi ukončil.

Zapsal:
Peter Lackovič
jednatel ZO
V Jakubčovicích n.O., 2014-09-11
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