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 2017-02-09, v Heřmanicích u Oder
Nepřítomni: př. Švec Josef, Lackovič Petr
Host: př. Navrátil Pavel (kandidát na post nákaz. referenta)
1.

Kontrola usnesení z výroční schůze konané v r. 2016
- vše splněno

2.

Kontrola plnění úkolů ze schůze výboru s důvěrníky 2016-09-15
- vše splněno

3.

Projednán a schválen Plán činnosti ZO pro rok 2017
- byla navržena změna místa konání výborových schůzí – SVČ v Odrách nebo na ZŠ Komenského – po osobní
návštěvě upřesní př. Navrátil Pavel.
- rozsah výborových schůzí dle schématu z roku 2016 bude zachován
- výroční schůze 2018 se bude konat na obvyklém místě – Hospoda U zvoničky v Jakubčovicích nad Odrou – navržen
byl však dřívější termín – 4. 2. 2018

4.

Stav předání směsných vzorků k vyšetření
- dle informací př. Šenka Radima jsou vzorky u bývalého nákazového referenta př. Štekbauera Jiřího, který stav
upřesní do schůze výboru s důvěrníky 16. 2. 2017.
- kandidát na post nákazového referenta, př. Navrátil Pavel navrhl pro rok 2018 nový způsob odevzdávání vzorků
zimní měli, a to přímo na výroční schůzi, jejíž termín, byl z toho ohledu posunut. Včelaři, kteří se nebudou moci
výroční schůze účastnit, zajistí předání svých vzorků skrze důvěrníka do data výroční schůze. Také objednávka
přípravků pro tlumení varroázy se již tento rok uskuteční přímo na výroční schůzi. Nepřítomní včelaři budou mít
možnost objednávku uskutečnit skrze své důvěrníky do 1. 4. 2017. Za tímto účelem př. Navrátil Pavel připraví
tiskopisy objednávání pro důvěrníky k datu 16. 2. 2017.

5.

Obnova technického vybavení ZO
- v případě schválení dotací obcí, nakoupit polomasky s filtry A1 – zajistí ve spolupráci s př. Navrátilem Pavlem
předsedkyně př. Ondřejová Kristýna
- jiný nákup se neplánuje

6.

Příprava výroční schůze, zpráv, pozvání hostů
- na místě byla telefonicky ověřena a potvrzena rezervace hospody U Zvoničky pro letošní výroční schůzi
- předsedkyně – pozvání (starostů, okresní organizace, MVDr. Charvátové, Petra Lelka), příprava Kontroly usnesení
z výroční schůze 2016, Zpráva o činnosti základní organizace za rok 2016, Zpráva o činnosti VKM, příprava diplomů
Čestných uznání, doplnění jednatelem připraveného programu a usnesení, Rozpis termínů pro rok 2017-2018
- místopředseda – Prezenční listina, Program, Usnesení,
- pokladník – Zpráva o hospodaření 2016, Návrh rozpočtu 2017, Návrhy na vyznamenání dlouholetých členů (víc jak
20 let v ZO) u příležitosti jejich životního jubilea v roce 2017
- KK – Zpráva kontrolní komise 2016
- nákazový ref. – Zpráva o nákazové situaci

7.

Odstoupili z funkcí ZO:
- důvěrník: Schupfer V.
- jednatel: Šenk R.
- návrhy kandidátů na schůzi s důvěrníky 16. 2. 2017, volba do funkcí proběhne na výroční členské schůzi 5. 3. 2017.

8.

Přijetí nových členů/ukončení členství
- výbor schválil přijetí nových členů: Kučerková Kateřina, Špůrek Milan,… (upřesní Šenk Radim)
- členství ukončili tito členové: Šustek Zdeněk – úmrtí,… (upřesní Šenk Radim)

9.

Granty obecných úřadů 2017
- místopředseda podal v prvním grantovém kole žádost o dotaci na město Odry – „Včelařská setkání 2017“
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- předsedkyně připraví žádosti o dotaci obcí (Odry, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice u Oder…) na nákup
polomasek a filtrů
10.

Diskuze
- místopředseda – Včelařská setkání: čtvrtky, od 16h, březen, duben/září, říjen, prosinec, sbíral návrhy na témata a
přednášející
- zástupce jednatele, př. Lackovič Petr, má pro správce CIS návrhy pro doplnění a vylepšení systému viz e-mail:
- př. Lackovič Petr: Včelaři Blaťák, Schindler, Cihlář a Navrátil nemají u stanoviště zapsaného důvěrníka.
- jednatel pochybil, když stanoviště př. Navrátila v Mankovicích vyřešil rozšířením našeho území o katastr Mankovice
(rovněž tak pochybila paní Bučánková, když to schválila), který spadá pod ZO Suchdol n.O. Správně měl př. Navrátil
toto stanoviště zaregistrovat v ZO Suchdol n.O., tak jak to udělal se stanovištěm ve Vražném, které spadá pod
Jeseník n.O.
- na výroční schůzi uctít památku př. Karla Holase, který byl dlouholetým členem naší ZO, zastával v minulosti funkci
jednatele a obdržel ocenění od naší ZO, od OO ČSV Nový Jičín i od ÚV ČSV. Podobně uctít památku také př. Šustka
Zdeňka

11.
Úkoly
př. Navrátil Pavel
- zajistit po osobní návštěvě konání schůzí výboru a důvěrníků v SVČ v Odrách nebo na ZŠ Komenského
- domluvit v SVČ zaslání upozornění na zoodry@vcelarstvi.cz o doručené poště na naši adresu sídla. Tuto poštu si po
upozornění vyzvedneme.
- zajistit v SVČ umístění zalaminované tabulky o velikosti A3 s informacemi o sídle ZO ČSV a kontaktech na výbor
(tabulku připraví předsedkyně, pokud ta dříve vytvořená není zveřejněna na budově SVČ).
- doporučí obchod, cenu a množství polomasek s filtry A1 F8-110
- upřesnit s p. Charvátovou - Vyšetření v období 90 dnů před ukončením ochranného pásma
- připraví Zprávu o nákazové situaci
př. Švarc Josef
- připraví pro důvěrníky seznamy jubilantů roku 2017
- připraví a s důvěrníky na schůzi 16. 2. 2017 projedná Návrhy na vyznamenání členů v roce 2017
- pošle Zprávu o hospodaření 2016 a Návrh rozpočtu 2017 „do výboru“* ve formátu „docx“
př. Král Tomáš
- připraví program a povede schůzi s důvěrníky 16. 2. 2017
- sestaví a publikuje výzvu „ZO ČSV Odry hledá jednatele“
- aktualizuje web ZO
- připraví a vytiskne Prezenční listiny na výroční schůzi
- sestaví Program výroční schůze
- připraví Usnesení z výroční schůze 2017
př. Ondřejová Kristýna
- pozve hosty na výroční členskou schůzi 5. 3. 2017
- připraví Kontrolu usnesení z výroční schůze 2016
- připraví Zprávu o činnosti základní organizace za rok 2016
- připraví Zprávu o činnosti VKM
- připraví diplomy Čestných uznání ZO, na základě Návrhů předložených pokladníkem
- doplní jednatelem připravený programu a usnesení výroční schůze 2017
- připraví projednaný Rozpis termínů pro rok 2017-2018 zajistí kopie pro členy
- zažádá o dotaci na polomasky s filtry A1 F8-110 obce Odry, Heřmanice u Oder, Spálov, Luboměř, Heřmánky,
Jakubčovice nad O.
- pošle „do výboru“ seznam čestně oceněných v minulých letech + podklady pro přípravu Návrhů na vyznamenání
- zjistí termín konání jarní okresní plenární schůze
př. Šenk Radim
- zašle „do výboru“ seznam majetku ve formátu xls v plné verzi
- zašle „do výboru“ seznam nových členy, členů vyřazených z evidence
- novým řádným členům ZO vytiskne průkazky, které se jim předají na výroční schůzi + vytiskne a nechá podepsat
novým včelařům tiskopis „13.a plná moc k zacházení s veterinárními léčivy a odeslat na OO ČSV NJ“
- pro včelaře v ochranném pásmu (Dobešov, Luboměř, Veselí u Oder) vytiskne a nechá podepsat tiskopis: „13.b plná
moc k podání žádosti o náhradu nákladů“
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- požádat p. Bučánkovou o odstranění katastru Mankovice v CISu z našeho území
Výbor společně
- aktualizovat osobní údaje, především doplnit bankovní údaje členů z přílohy k žádosti dotačního progarmu 1.D., září
2017
- zajistit náhradu za jednatele
* zašle „do výboru“ = zašle na adresu zoodry@vcelarstvi.cz
Zapsala Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
V Heřmanicích u Oder 2017-02-09
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