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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU, 2016-09-08, v Odrách, Katovna
1.

Nepřítomni: př. Josef Švec, Petr Lackovič

2.

Zápisy se budou pořizovat přímo během schůzí, v závěru schůze budou přečteny a odsouhlaseny. Aby mohly být
neprodleně distribuovány mezi členskou základnu. Zapisovatelem byl určen př. Tomáš Král

3. Kontrola plnění úkolů ze zápisu schůze výboru s důvěrníky 21.04.2016
ad 6. Reklamace filtrů byla vyřízena. Př. Lackovič píše ve svém e-mailu z 29.4.2016 „Dnes jsem obdržel správné filtry
A1 za reklamované. Můžete se pro ně stavit, nebo pokud budu mít cestu kolem, tak přivezu. Nevyzvednuté filtry
přinesu na schůzi výboru v září.“
ad 7. Trvá
U: Předsedkyně, jednatel a účetní si dohodnou přesný termín návštěvy banky ve věci změny poskytovatele
bankovních služeb ZO na schůzi s důvěrníky 15.9.2016
ad 8. Př. Švarci se dostalo vyžádané asistence při práci v CIS. CIS již samostatně využívá ke své práci účetního.
ad 9. Dokumenty potřebné k zápisu do spolkového rejstříku, byly odeslány ke kontrole na ústředí ČSV. Změny ve
veřejném rejstříku byly zapsány k 5. 8. 2016
ad 11. Předsedkyně kontaktovala telefonicky př. Davida Lukašíka, nabídla mu oficiálně funkci důvěrníka nového obvodu
Vítkov, ten souhlasil. De facto tuto funkci již vykonával několik let neoficiálně.
U: Jednatel vytvoří v CIS nový obvod Vítkov a přeřadí tamní členy pod nově zavedeného důvěrníka př. Davida
Lukašíka.
ad 12. Místopředseda navrhl dva termíny včelařských setkání, 21.10.2016 a 25.11.2016. Na místě byly tyto termíny
v Katovně rezervovány od 16h. Témata plánovaných setkání: 1) Jak může včelař ovlivnit krajinu kolem sebe (tzn.
aleje, stromořadí, biopásy) + informace ze školení o léčení vyvíječi. 2) Výrobky ze včelích produktů (medovina,
svíčky, perníky - recepty, ochutnávka apod.
ad 13.
- Kontakty na důvěrníky jsou uvedeny na webu.
- Př. Schupfer převzala kompresor (BLAF 1B) od př. Švarce.
- K založení Živnostenského oprávnění a koncese k prodeji alkoholu je nutné doložit informace o spolku (viz
spolkový rejstřík, usnesení ze schůze, ze které vyplívá, kdo má jednat na spolek), dále je nutná záštita způsobilé
osoby (nutné vzdělání v oboru gastronomie nebo 6 letá praxe), vykonáváním tohoto postu výbor určil př. Veroniku
Královou, která podmínky splňuje. K založení oprávnění se váže jednorázový správní poplatek 1 000 Kč. Toto
živnostenské oprávnění a koncese k prodeji alkoholu budou sloužit k zajištění Včelařského plesu v Luboměři,
potažmo také nabízí pokrytí dalších budoucích aktivit ZO. Pokud včelaři využijí možnosti pořádat kulturní a
společenské akce pod záštitou ZO, budou ze zisků hradit tvorbu a podání daňového přiznání. Daňové přiznání za
daný rok se podává do března následujícího roku na FÚ. Tvorbou přiznání pro spolky se zabývá např. p. Čechová
z firmy Prova.
U: Výbor pověřuje jednatele a místopředsedu vyřízením Živnostenského oprávnění a koncese na prodej alkoholu.
Se založením živnostenského oprávnění souhlasili 3 členové, 1 člen byl proti z přítomného výboru.
- Kontrola vyvíječů proběhla u př. Kobzy, Schupfer. Oba vyvíječe zesnulého př. Šustka se zkontrolují po změně
uživatele. Vyvíječ (VAT-OC) př. Bači se vyřadí z evidence z důvodu neopravitelnosti stroje.
- Předsedkyně předložila návrh Podnětu k šetření KVS.
U: Předsedkyně zašle „Podnětu k šetření KVS“ členům výboru k připomínkování a na příští schůzi jej podepíšeme.
- Př. Král podal žádost o grant na „Včelařská setkání“ na MěÚ Odry, žádost byla schválena s částkou 3000 Kč. na
spotřební materiál, cestovní příkazy, ubytování, doprava, školení, poplatky.
4.

Nově je podpis včelaře vyžadován jak na Příloze k žádosti dotačního programu 1.D, tak na Podkladech pro „Statistický
výkaz o včelařství v ČR v roce 2016“. Na stránce Statistického výkazu vyjadřuje včelař souhlas či nesouhlas s
uveřejněním kontaktních údajů včelaře z databáze CIS pro účely zveřejnění v mapě prodejců medu ze dvora na webu
ČSV. Souhlas resp. nesouhlas nemá vliv na udělení dotace 1.D.

5.

Přítomní sestavili programu schůze s důvěrníky 15.9.2016
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6.

Předsedkyně seznámila přítomné s vlastní zkušeností s vyúčtováním grantů obcím. Jednatel předal pokladníkovi
složku s dokumentací k získaným grantům na refraktometry (jednotlivé žádosti a smlouvy o poskytnutí grantu).
U: Předsedkyně zašle účetnímu vzor závěrečného vyúčtování.
U: Pokladník provede a zašle vyúčtování obcím dle podmínek uvedených v jednotlivých smlouvách.

7.

Účetní seznámil přítomné s aktuálním stavem účtu a pokladny, účet ZO je v plusu, je možné provést potřebné platby.
Přednesl dále pochybnost o správnosti předfinancovávání účelu grantových žádostí ve chvíli, kdy schválená částka
grantu ještě nebyla připsána na účet ZO a čeká se na její přijetí.
Urgence platby za léčivo jednatelky okresu Bučánkové z 5.9.2016 byla oprávněná, zdržení proběhlo na straně
nákazového referenta, vše bylo na místě narovnáno. Nákazový referent předal podklady účetnímu.
U: Účetní zašle pozdrženou platbu za léčivo co nejdříve.

8.

Instrukce k podzimnímu ošetření přednese nákazový referent přímo na Výborové schůzi s důvěrníky 15.9.2016.
Nákazový referent informoval o stavu nařízeného odběru měli na MVP z Veselí a Dobešova – sběr vzorků probíhá –
včelaři na cca měsíc vloží do svých úlů podložky na měl, následně měl prosejí od včel, vysuší a řádně označené
odevzdají svému důvěrníkovi. Jeden směsný vzorek může obsahovat měl pouze z deseti včelstev. O přesném termínu
výběru vzorků je bude informovat jejich důvěrník, případně se informaci dozví na našich webových stránkách. Měl
bude vyšetřena na MVP.. Dle telefonického vyjádření MVDr. Jany Charvátové se Luboměř oproti původnímu nařízení
vyšetřovat nemusí, jelikož zde proběhlo vyšetření na MVP již na jaře.

9.

Jednatel informace přítomné o nových členech: Pšenčík Luboš a Jarošová Vendula. Ukončení členství Šustek Zdenek
a Hradílek Josef.

10. VKV obnovil svou činnost. V letošním roce má 5 členů. Vedoucí kroužku předala jednateli k podpisu Evidenční list a
seznam členů.
U: Jednatel zašle Evidenční list a seznam členů v dvojím vyhotovení na ústředí ČSV do 15.10.2016.
11. Jednatel provedl aktualizaci seznamu majetku, dále bude pokračovat na schůzi s důvěrníky 10.9.2016, po předání
refraktometrů.
12. Jednatel oznámil záměr složit svou funkci k 31.12. 2016 z důvodu předpokládaného nedostatku času po novém roce.
Přítomni se dohodli na posunutí termínu složení funkce k příští výroční schůzi. Pokud se najde náhradník za jednatele
dříve, ukončí svou činnost dříve.
13. V diskusi neproběhly žádné příspěvky.
Zapsal Tomáš Král, místopředseda ZO
Ověřila Kristýna Ondřejová, předsedkyně ZO
V Odrách 2016-09-08
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