Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Odry
Komenského 517, 742 35 ODRY
http://zo-csv-odry.webnode.cz
zoodry@vcelarstvi.cz
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU S DŮVĚRNÍKY, 2016-09-15, v Odrách, Katovna
1. Nepřítomni: př. Josef Švec, David Lukašík, Jaromír Lev, Marek Večeřa,

2. Přítomní uctili památku zesnulého přítele Zdeňka Šustka, bývalého funkcionáře ZO ČSV Odry minutou ticha.

3. Předsedkyně přečetla zápis ze schůze výboru 8. 9. 2016, dále proběhla kontrola plnění úkolů
 Reklamace filtrů byla vyřízena a filtry jsou uloženy u př. Lackoviče. Filtry si důvěrníci mohou vyzvednout od
čtvrtka 22. 9. 2016.
 Kontakty na důvěrníky jsou uvedeny na webových stránkách.
 Předsedkyně, jednatel a účetní se dohodli na termínu, kdy navštíví FIO banku ve věci změny poskytovatele
bankovního účtu. Termín stanovili na 22. 9. 2016.
 Jednatel vytvořil nový obvod pro obce Vítkov, Klokočůvek, Heřmánky. Funkci důvěrníka zde zastává David
Lukašík.
 Členové výboru podepsali Podmět k šetření na stanovišti a uložili jednateli, aby jej odeslal na Krajskou
veterinární správu SVS pro Moravskoslezský kraj.
 Předsedkyně a jednatel podepsali smlouvy s MěÚ Odry. Smlouvy se týkaly grantů, které jsme v letošním
roce obdrželi.
 Účetní zaslal pozdrženou platbu na léčivo.
 Směsné vzorky měli z Veselí a Dobešova byly odeslány na vyšetření MVP.
 Účetní předal členům výboru výtah z oběžníku ČSV (č. 2/2016 z 31. 8. 2016), který informuje o povinnostech
spojených s výplatou dotace 1.D přímo na účet včelaře.
 Informace o změnách v členské základně:
Přijatí za řádné členy: Daniel Šustek, Miroslav Ondřej, Martin Ondřej, František Válek
Nový neorganizovaný včelař: Jakub Ondřej
Ukončeno členství: Josef Hradílek, Zdeněk Šustek

4.

5.
6.

Důvěrníci odevzdali žádosti dotačního programu 1.D. + statistiky.
 Odry 1, př. Bača dodal všechny dokumenty
 Odry 2, př. Večeřa dodá zbylou část dokumentů opravenou a doplněnou
 Odry 3, př. Horníčková dodala všechny dokumenty
 Loučky, př. Dlabaja dodal všechny dokumenty, pouze př. Navrátil nedodal
 Vítovka, př. Slováček, dodal všechny dokumenty
 Kamenka, Schupfer, dodala všechny dokumenty
 Jakubčovice nad Odrou, Dobešov, př. Lev dodal všechny dokumenty
 Luboměř, př. Král dodal všechny dokumenty
 Vítkov, př. Lukašík dodal všechny dokumenty
 Spálov, př. Till dodal všechny dokumenty
 Pohoř, př. Lukašík dodal všechny dokumenty, pouze př. Fialová nedodala

Záznamový list se stavy včelstev jednateli nepředali: Josef Lukašík, Tomáš Till a Jaroslav Bača. Jednatel tento
dokument vyhotoví dle údajů z CIS.

Důvěrníci odevzdali potvrzení o registraci v ústřední evidenci. Vybraná hlášení budou hromadně zaslána do ČMSCH.

Nákazový referent informoval výbor o podzimním léčení.
 Léčení bude probíhat stejně jako v minulých letech (trojfázové přeléčení fumigací a aerosolem (přesný
postup je závislý na aktuálním počasí), první přeléčení může proběhnout nejdříve 15. 10. 2016).
 Léčivo prozatím nemá referent k dispozici, počítáme s dodáním na konci září. Referent včas vyzve
důvěrníky, aby převzali léčivo. Společně s léčivem obdrží i kelímky na směsné vzorky měli.
 Jednatel dodá referentovi seznam s počty včelařů v jednotlivých obvodech. Faktura za odebrané léčivo bude
včas předána účetnímu a proplacena.
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7.

8.

9.

Vyšetření na MVP se bude provádět dle případného nařízení Krajské veterinární správy SVS pro
Moravskoslezský kraj.

Předsedkyně předala 13 kusů refraktometrů oproti předávacím protokolům následovně:
 Jaroslav Bača – Odry 1
 Marek Večeřa – Odry 2, nepřevzal
 Anna Horníčková – Odry 3
 Vladimíra Schupfer – Heřmanice, Kamenka, Véska
 Kristýna Ondřejová – VKM Kančí hory
 Jaromír Lev – Jakubčovice nad Odrou, Dobešov, nepřevzal (předá př. Lackovič)
 Zdeněk Dlabaja – Loučky
 Tomáš Král – Luboměř
 Tomáš Till – Spálov
 Ladislav Slováček – Vítovka
 David Lukašík – Vítkov, nepřevzal (předá Josef Lukašík)
 Josef Lukašík – Pohoř

Jeden refraktometr je volný, pokud bude mít někdo ze členů zájem o jeho správu, ať se obrátí na jednatele, u kterého
je uložen. Jednatel uschoval také refraktometr pro př. Večeřu.

Aktualizace seznamu majetku:
 Vyvíječ v Luboměři má aktuálně ve správě př. Jan Šmatelka, předávací protokol je podepsán př. Karlem
Klezlou. Jednatel vyhotoví nový protokol a nechá jej podepsat př. Šmatelkou.
 Ve Spálově se mění správce vyvíječe. Za zesnulého Zdeňka Šustka bude převeden na Daniela Šustka, který
je přijat za nového člena.
 Jednatel informoval o vyřazení dvou zastaralých vyvíječů z majetku ZO. Konkrétně se jedná o VAT-OC
16/125 př. Slováčka a VAT OC-2/10 př. Bači.
 Aktualizovaný seznam držitelů vyvíječů bude uveřejněn na webu. Včelař si léčení aerosolem domlouvá přímo
s držitelem vyvíječe.
 Na webu bude uveřejněn seznam držitelů refraktometrů.
Diskuse
 Jednatel předal důvěrníkům informace a přihlášky pro zájemce o členství v naší organizaci.
 Př. Schupfer krátce informovala o své účasti na kurzu opravářů vyvíječů aerosolu. Podrobnější informace
poskytne na Včelařském setkání, které se bude konat 21. 10. 2016 v 16.00 v Katovně.
 Předsedkyně informovala o dokončené registraci organizace. Na budově našeho nového sídla (ul.
Komenského 517, 742 35 Odry) bude umístěna informační cedule s kontakty na organizaci.
 Jednatel převzal přihlášky do organizace (viz výše uvedení včelaři). Účetní kontaktuje žadatele o poplatcích
spojených s jejich vstupem.
 Přijetím nových členů z Heřmánek dochází ke změnám v obvodech. Včelaři z obcí Heřmánky, Klokočůvek a
Vítkov nyní spadají pod důvěrníka Davida Lukašíka.

Př. Josef Lukašík poukázal na možnou komplikovanou situaci, která může nastat na začátku roku 2017
v souvislosti s výměnou zdravotních referentů.

Zapsal Tomáš Král, místopředseda ZO
Ověřila Kristýna Ondřejová, předsedkyně ZO
V Odrách 2016-09-15
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