ZÁPIS
ze schůze výboru ZO Českého svazu včelařů ODRY,
konané dne 2014-04-24 v Jakubčovicích nad Odrou
1.

Předseda zahájil schůzi.

2.

Výbor uctil památku zesnulého př. Antonína Večeřu, dlouholetého aktivního člena ZO.

3.

Obsazení funkcí
Uvítali jsme mezi sebou nové důvěrníky př. Lukašíka a př. Leva. Př. Schupfer přislíbila, že v příštím roce převezme funkci
důvěrníka za př. Bürgermeistra.

4.

Důvěrníci předali stavy včelstev k 1.5.2014, které po zpracování jednatel odešle OO ČSV. Současně jim jednatel předal další
tiskopisy k udělení zmocnění včelařů ZO pro zajištění dotace MZe za vyšetření vzorků. Podepsané tiskopisy vrátí do
1. června 2014.

5.

Nový neorganizovaný včelař p. Pastorek z Kamenky nemá zájem o členství, ale souhlasí se spolupráci se ZO – zajištění
léků, dotaci atd. Proto př. Schupfer zajistí od včelaře udělení požadovaných plných mocí nutných k této spolupráci (osobní
údaje, zajištění léků a dotací).
Kontakt a ujasnění spolupráce se včelařem p. Neuwirthem zajistí jednatel.
Př. Ovčačík má zájem o členství, prozatím bez včelstev, protože v současné době studuje.

6.

Zdravotní ref. předal informaci o jarním přeléčení včelstev na příslušná místa. Léky k podzimnímu ošetření včelstev a
Formidol byl objednán.

7.

Př. Schupfer v souladu s novým nařízením SVS 2014/027048-T vloží podložky do včelstev na následnou kontrolu vzorků na
mor včelího plodu. Vzorky odevzdá zdravotnímu ref. k předání na KVS, pobočka Nový Jičín.

8.

Byly potvrzeny objednávky 2 ks vyvíječů. Dále bylo projednáno zakoupení ochranných masek potřebných při ošetření
včelstev aerosolem. Výbor zajistí nabídky a podle ceny a finančních možností zakoupí masky alespoň po 1 ks pro každý
obvod, kde je vyvíječ.

9.

Bylo připomenuto konání přednášky př. Danihlíka.

10. Byli přijati noví členové ZO:
- Kollarovits Pavol, Spálov
- Šíma Antonín, Luboměř
11. Bylo schváleno vyřazení psacího stroje Remagg z majetku ZO.
12. V diskusi informoval pokladník př. Švarc o skutečnosti, že dosud jsme neobdrželi dotaci za vyšetření vzorků ani za ošetření
včelstev aerosolem. Dle sdělení př. Bučánkové z OO ČSV, není stanoven termín pro vyplacení dotací a proto nezbývá než
čekat.
Dále připomněl jubilanty a možnost zakoupení dárkových balíčků do výše 300,- Kč.
Místopředseda př. Schindler zpracoval žádost o příspěvky, která byla odeslána na starosty.
13. Předseda pak schůzi ukončil.

Zapsal:
Peter Lackovič
jednatel ZO
V Jakubčovicích n.O., 2014-04-24
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