ZÁPIS
ze schůze výboru ZO Českého svazu včelařů ODRY,
konané dne 2014-02-20 v Jakubčovicích nad Odrou
1.

Místopředseda zahájil schůzi.

2.

Výbor uctil památku zesnulého př. Františka Šímu.
Současně účetní podal návrh na zvýšení příspěvku na zakoupení květin a darů z původních 200,- a 250,- Kč na 300,- Kč.
Bude zařazeno do programu výroční schůze ZO.

3.

Obsazení funkcí
Schůze se zúčastnil Mgr. Jiří Schindler, který se rozhodl kandidovat na místo místopředsedy s tím, že současný
místopředseda převezme funkci předsedy. Dal příslib, že do budoucna po získání zkušeností převezme funkci předsedy.
Dále podal rezignaci důvěrník př. Petr Kučerka. Jeho funkci převezme př. Josef Lukašík.

4.

Byl projednán plán činnosti ZO pro rok 2014. Nákazový referent podal návrh stanovit přesný termín, ve kterém bude
k dispozici a v tento den převezme vzorky měli na vyšetření a předepsané tiskopisy. Kdo ve stanovený den podklady
nepředá, zajistí jejich předání laboratoři resp. na veterinu sám na vlastní náklady.

5.

Byla diskuse k přípravě výroční členské schůzi, která se koná 2.3.2014 o 9:00 h
- seznam vyvíječů stále není aktuálním, členové mají další neevidované vyvíječe, předávají si je mezi sebou bez informování
účetního, který je vede ve stavu
- nebyl podpořen návrh OO ČSV na preventivní kontrolu všech včelstev na mor
- nák. ref. předloží na schůzi k nahlédnutí kroniku ZO
Vedoucí VKM
- podala informaci o činnosti VKM
- př. Ondřejová přijala úkol zajistit přednášku v tomto roce
- pozvání hostů bude zajištěno takto:
nákazový referent pozval MVDr. Charvátovou
místopředseda pozve starostku Spálova
jednatel pozve předsedu OO ČSV, Lelka z MěÚ Odry, starostku Jakubčovic

6.

Kontrola usnesení z výroční schůze 2013 – nesplněno:
4.7 navrhnout členské schůzi ZO k volbě nástupce předsedy základní organizace (místopředseda)
4.8 jmenovat skupinu, která provede namátkovou kontrolu počtu včelstev v souvislosti s národní dotací na včelstva
- o kontroly není valný zájem
Ostatní úkoly byly splněny

7.

Byly předání tiskopisy k objednání léčiva a nahlášení stavu včelstev k 1.5.2014
- Formidol se musí objednat do 24.3.2014, nákazový referent nepožaduje uhradit náklady za léčivo předem

8.

Obnova technicky zastaralých zařízení
- byl předložen návrh objednat 2 ks vyvíječe. Kompresor pouze v případě, že včelař uhradí doplatek ceny (mimo dotaci) a
kompresor bude v evidenci ZO po dobu 5 let.

9.

Stav předání směsných vzorků k vyšetření – na mor a varroázu
- předávání vzorku se proti minulosti zlepšilo, 2/3 včelstev byla přeléčena aerosolem
- neorganizovanému včelaří p. Zubkovi byl vzorek vrácen, protože se odmítá podílet na příspěvku pro ZO

10. Přijetí nových členů – oficiálně budou přijaty:
- Schupfer Vladimíra
- Šenková Šárka
Další 3 včelaři mají zájem získat členství v ZO. Byli jim předány přihlášky.

Zapsal:
Peter Lackovič
jednatel ZO
V Jakubčovicích n.O., 2014-02-20
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