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 2017-02-16, Katovna, Odry
Nepřítomni: př. Ondřejová Kristýna, př. Vladimíra Schupfer, př. Josef Švec, př. Jiří Štekbauer,
Host: př. Navrátil Pavel (kandidát na post nákaz. referenta)
1.

Kontrola plnění úkolů ze schůze výboru 2017-02-09
Př. Pavel Navrátil
 Na budově SVČ je umístěna zalaminovaná tabulka s informacemi o sídle ZO ČSV a kontaktech na výbor.
 Upřesnil termín vyšetření před ukončením ochranného pásma v obcích Luboměř, Dobešov a Veselí u Oder
na čtvrtek 15.6.2017. Místo odevzdání bude s předstihem upřesněno.
Př. Josef Švarc
 Připravil seznam navržených členů na vyznamenání v roce 2017, viz bod 5.
 Poslal členům výboru Zprávu o hospodaření 2016 a Návrh rozpočtu 2017
Př. Tomáš Král
 Připravil výzvu „ZO ČSV Odry hledá jednatele“, výzva bude rozeslána společně se zápisem z této schůze.
 Aktualizoval web ZO (seznam majetku, inzerce)
Př. Kristýna Ondřejová
 Zjistila termín konání jarní okresní plenární schůze. Schůze se bude konat 27.2.2017.
Př. Radim Šenk
 Připravil pro důvěrníky seznam jubilantů pro rok 2017.
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2.

Seznámil nás se změnami ve členské základně:
o Nová členství: Zálešáková Ilona, Válek František, Šustek Daniel, Pšenčík Lubomír, Ondřej
Miroslav, Ondřej Martin, Laufek Martin, Jarošová Vendula, Špůrek Milan, Kučerková Katřina
o Ukončená členství: Kučerka Petr, Paprskářová Terezie, Szilva Julius, Szilvová Eva
o Úmrtí: Šustek Zdeněk, Holas Zdeněk
Plán činností ZO a Rozpis termínů pro rok 2017
Oba dokumenty byly zkontrolovány přítomnými členy výboru i důvěrníky. Termíny upraveny. Chybí upřesnit místa
konání schůzí výboru. Finální dokumenty obdrží důvěrníci a členové na výroční členské schůzi.

3.

Stav předání směsných vzorků k vyšetření
Vzorky byly odeslány 13.2.2017 do laboratoře k příslušnému vyšetření. Termín zaslání výsledků vyšetření je závislý na
rychlosti práce laboratoře. Zpoždění bylo způsobeno některými včelaři, kteří odevzdali špatně označené vzorky.

4.

Obsazení funkcí v ZO
 Jednatel Radim Šenk informoval o svém plánovaném záměru skončit ve funkci jednatele k datu 5.3.2017.
V ZO prozatím nemáme náhradníka, který by se funkce ujal. Členové obdrží výzvu s nabídkou zastávání
tohoto postu. Důvěrníci osloví včelaře ve svém obvodu.
 Důvěrnice pro obvod Kamenka Vladimíra Schupfer skončila ve své funkci. Včelaři daného obvodu si ze
svého středu zvolí nového důvěrníka. Pokud zůstane funkce neobsazena, budou si včelaři jednotlivé úkony
vyřizovat individuálně.
Návrhy na vyznamenání členů

5.
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Př. Josef Švarc informoval o členech, kteří jsou členy naší organizace více než 20 let. Výbor jednomyslně schválil
udělení Čestného uznání těchto členů:
 Václav
BAČA
 Petr
BŘEZINA
 Rudolf
D‘AGNOLO
 Zdeněk
DLABAJA
 Karel
FILIP
 Vlastimil
FOLTIN
 Josef
HRADÍLEK
 Jaroslav
JANČA
 Vladimír
KOBZA
 Milan
KONRÁD
 Emilie
KONRÁDOVÁ
 Antonín
KUBICA
 Jan
LHOTSKÝ
 Vladimír
MALÝ
 Květoslav
ONDRA
 Božislav
SOMMER
 Jarmila
ŠIMÍČKOVÁ
 Vlastimil
ŠMATELKA
 Jaroslav
ŠTEKBAUER
 Josef
ŠVARC
Vyznamenání budou členům předána na letošní výroční členské schůzi.
6.

Granty 2017
Místopředseda informoval o podání žádosti v prvním grantovém kole na MěÚ Odry. Žádost se týká projektu Včelařská
setkání 2017. Bližší informace o Včelařských setkáních viz bod 8.
V průběhu roku plánujeme zažádat v druhém grantovém kole MěÚ Odry a na jednotlivé obce s žádostí na nákup
filtračních polomasek k léčení aerosolem.

7.

Úkoly
Př. Pavel Navrátil
 Zajistit po osobní návštěvě konání schůzí výboru a důvěrníků v SVČ v Odrách, ZŠ Komenského, nebo
Hospodě u zvoničky v Jakubčovicích. Nutnou podmínkou je přístup na internet. Místo konání se doplní do
Plánu činnosti a Rozpisu termínů pro rok 2017
 Domluvit v SVČ zaslání upozornění na zoodry@vcelarstvi.cz o doručené poště na naši adresu sídla. Tuto
poštu si po upozornění vyzvedneme.
 Doporučit obchod, cenu a množství polomasek s filtry A1 F8-110 (grantová řízení města a obcí).
 Připravit Zprávu o nákazové situaci na výroční členskou schůzi.
 Předat důvěrníkům tiskopisy k objednání léčiva a nahlášení stavu včelstev.
 Zajistit hladký průběh výběru směsných vzorků na výroční členské schůzi v roce 2018.
Př. Josef Švarc
 Vyřídit administraci spojenou s vyznamenáním členů (viz bod 5).
Př. Tomáš Král
 Sestavit a publikovat výzvu „ZO ČSV Odry hledá jednatele“.
 Připravit a vytisknout prezenční listiny na výroční schůzi.
 Sestavit Program výroční členské schůze.
 Připravit Usnesení z výroční schůze 2017.
 Zajistit burzu včelařských potřeb na výroční členské schůzi.
 Zajistit propagaci Včelařských setkání (časopis Včelařství, včelařské fórum, místní vývěska a rozhlas,
plakátovací plochy, Oderský zpravodaj, sousední včelařské spolky,…
Př. Kristýna Ondřejová
 Pozvat hosty na výroční členskou schůzi 5. 3. 2017
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Připravit Kontrolu usnesení z výroční schůze 2016
Připravit Zprávu o činnosti základní organizace za rok 2016
Připravit Zprávu o činnosti VKM
Připravit diplomy Čestných uznání ZO, na základě Návrhů předložených pokladníkem
Doplnit místopředsedou připravený programu a usnesení výroční schůze 2017
Připravit projednaný Rozpis termínů pro rok 2017-2018 zajistí kopie pro členy
Zažádat o dotaci na polomasky s filtry A1 F8-110 obce Odry, Heřmanice u Oder, Spálov, Luboměř, Heřmánky,
Jakubčovice nad O.
 Zúčastnit se okresní plenární schůze 27.2.2017
Př. Radim Šenk
 Zaslat „do výboru“ seznam majetku ve formátu xls v plné verzi
 Novým řádným členům ZO vytisknout průkazky, které se jim předají na výroční členské schůzi, vytisknout a
nechá podepsat novým včelařům tiskopis „13.a Plná moc k zacházení s veterinárními léčivy“ a odeslat na OO
ČSV NJ.
 Vytisknout a nechat podepsat tiskopis „13.b Plná moc k podání žádosti o náhradu nákladů“. Týká se včelařů,
kteří mají včelstva umístěna na katastru obcí Luboměř, Dobešov, Veselí u Oder.
Výbor:
 Aktualizovat osobní údaje a bankovní spojení členů, z přílohy žádosti dotačního programu 1.D. Září 2017.
 Zajistit náhradu za jednatele
Důvěrníci:
 Oslovit včelaře ve svém obvodu s nabídkou na zastávání funkce jednatele.
8.

Diskuze
 Pozvánka na Včelařský ples, který se bude konat 25.2.2017 v Lidovém domě v Luboměři.
 Včelařská setkání – v letošním roce jsou naplánovaná čtyři setkání.
 23.3.2017 v 17:00, Restaurace Staré Odry, přednášející Radek Hykl, pořádáno ve spolupráci
s PSNV-cz
 13.4.2017 v 17:00, Katovna Odry, přednášející Jaroslav Juráň ml.,
 Říjen – Výstava medu a soutěž o „Nejlepší med Oderských vrchů“ + přednáška
 Prosinec – Přednáška na téma výroba medoviny a medových výrobků

Zapsal Král Tomáš, místopředseda ZO
V Odrách 2017-02-16
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