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 2017-09-07, v SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1.

Nepřítomni: př. Lackovič Petr, Šenk Radim
Přítomni: př. Ondřejová Kristýna, DiS., Král Tomáš, Švarc Josef, Navrátil Pavel
Host: př. Kořenková Zuzana (kandidát na funkci jednatele)

2.

Kontrola plnění úkolů ze schůze výboru s důvěrníky konané 30.3.2017
- téměř všechny úkoly splněny, nadále však trvá:
př. Pavel Navrátil
 Zajistit hladký průběh výběru směsných vzorků na výroční členské schůzi v roce 2018  dlouhodobý
 podat žádost o nákup 2 ks vyvíječů VAT-1a pro př. Peňaze Jaromíra a Malého Vladimíra, které budou sloužit
jako náhrada za 2 ks zastaralých vyvíječů VAT-3/92, které se již neopravují splní do schůze s důvěrníky
14.9.2017. Vyvíječe lze objednávat do 31. října, je třeba kontaktovat Dr. Kamlera
př. Kristýna Ondřejová
 Zažádat o dotaci na polomasky s filtry A1 F8-110 obce Heřmanice u Oder, Spálov, Heřmánky, Jakubčovice
nad O.  město Odry přiznalo dotaci 5.000 Kč., od obce Luboměř nežádat na polomasky, máme přislíbenou
dotaci na Ples včelařů. Ostatní obce požádat o 1500 Kč.
př. Radim Šenk
 provede v termínu do 1.10.2017 plánovanou kontrolu 9 ks vyvíječů v držení: př. Šustek Daniel 2ks, Štekbauer
Jiří, Slováček Ladislav, Lukašík Josef, Bača Jaroslav, Šmatelka Jan, Peňaz Jaromír, Malý Vladimír 
současný stav plnění neznáme, předsedkyně se zeptá př. Šenka e-mailem.
Výbor:
 Aktualizovat osobní údaje a bankovní spojení členů, z přílohy žádosti dotačního programu 1.D. Září 2017 
na vyžádání jednatelem se členové výboru zapojí, dle svých možností. Do CIS je potřeba zavést i jiné údaje,
které se v minulých letech nezaváděly, přestože byly na formulářích k 1D vyplněny, např. souhlas s uvedením
v mapě prodejců medu na „geoportálu“.
př. Pšenčík Lubomír
 evidovat zájemce o Kurz opravářů vyvíječů aerosolu, případně opakovaně informovat členskou základnu
s touto nabídkou  Zajištění ještě jednoho proškoleného opraváře vyvíječů se přesouvá na výbor a na rok
2018, protože v roce 2017 nikdo z členů neprojevil zájem o účast.
př. Štekbauer Jiří
 zaslat výboru (zoodry@vcelarstvi.cz) seznam, podle kterého byl v roce 2016 distribuován nakoupený Aceton
(12.2.2016, 25l) mezi členskou základnu  jelikož se sám neozval, vyzve ho ke splnění úkolu předsedkyně
znovu e-mailem, nákazový ref. se u př. Štekbauera zastaví a pokusí se zjistit stav osobně, v případě
neúspěchu zjistíme stav přímo na schůzi 14.9.2017 od přítomných důvěrníků
př. Švarc Josef
 připraví do 30.6.2017 finanční rozvahu Nastavení příspěvků ZO ČSV Odry s přihlédnutím k plánovanému
rozpočtu na rok 2017, záměru zvýšit funkcionářům ZO náhrady nákladů spojených s vykonáváním funkcí a
dalších finančních specifik naší ZO. Tuto rozvahu zašle výboru k projednání.  výbor rozvahu neobdržel, má
ji u sebe jediný člen, př. Lackovič, toho času na dovolené. Výbor projednal celou záležitost na místě a sestavil
návrh změn, viz níže.
př. Král Tomáš
 připravit na prosinec, na obecní vánoční trhy, prodejní a propagační stánek ZO ČSV Odry  v procesu, akce
se uskuteční 9.12.2017

3.

Obsazení funkcí v ZO
- př. Malý Vladimír odstoupil z řad náhradníků do výboru, př. Pšenčík Lubomír odstoupil z řad kandidátů na funkci
jednatele
- př. Švarc zmínil, že již také hledá za sebe na funkci pokladníka náhradu
- výbor vidí možnost získání nových funkcionářů v oslovování nově přijatých členů, což je v kompetenci jednatele a je
dobré využít i osobních vztahů ostatních funkcionářů k náboru známého nově přijatého člena

4.

Shrnutí informací z Aktivu zástupců ZO, OO ČSV v Sedlnici 2.9.2017
- viz přeposlané materiály e-mailem všem funkcionářům
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5.

Oběžník 1-2017 ze dne 31-8-2017
- př. Švarc, pokladník, se dotazoval ohledně problematiky zveřejňování „Přehledu o majetku a závazcích“, plánuje
oslovit účetní na UV. Př. Král nabídl, že osloví známou účetní, která pro naši ZO bude připravovat daňové přiznání.
- předsedkyně se dotazovala na problematiku „přidělování katastrů do územních obvodů jednotlivých ZO“ – má naše
ZO všechny katastry v pořádku, nepřekrývají se v územní působnosti s jinými ZO?
- jinak bez dotazu

6.

Návrh na vyznamenání př. Slováčka (čestného odznaku a titulu „Vzorný včelařský pracovník“)
- předsedkyně předala tiskopisy (Návrh na ocenění, Prezenční listinu, Program a Zápis ze schůze výboru 5.6.2017)
vztahující se k problematice př. Kořenkové, která je předá nepřítomnému př. Lackovičovi k podpisu, založení a jedno
vyhotovení „Návrhu na ocenění“ k odeslání na OO NJ.

7.

Návrh změny výše ročních náhrad funkcionářům za náklady spojené s výkonem funkce
- přestože výbor neměl k dispozici vyžádanou rozvahu pokladníka př. Švarce ani připomínky zástupce jednatele př.
Lackoviče, prodiskutoval celou záležitost a navrhuje následující navýšení:
Předseda
Místopředseda
Jednatel
Nákazový ref.
Pokladník
Důvěrník

8.

současný stav
1000,0,2000,1,-/včelstvo
2000,200,-

po navýšení
2000,2000,6000,2000,2000,1000,-








Návrh změny příspěvků v ZO pro členy řádné, registrované a neorganizované

Řádný člen

příspěvek na člena
0,-  200,-

příspěvek na včelstvo
20,-  0,-

léčení – náklady na včelstvo
0,-  20,-

Registrovaný člen
příspěvek na člena
0,-  0,-

léčení – náklady na včelstvo
10,-  20,-

Neorganizovaný včelař
příspěvek na člena
0,-  400,-

léčení – náklady na včelstvo
30,-  36,-

9.

Administrace 1.D
- zasílání dotace bankovním převodem provedeme letos u všech členů, kteří uvedli na formuláři 1D č. účtu, následně
jim bude e-mailem doručena informace, že se tak stalo spolu s „Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D.“ a
výzvou k zaplacení členských příspěvků na rok 2018 na účet ZO do 30.11.2017. Členové, kteří do tohoto data
nezaplatí členské příspěvky, budou vyřazeni z evidence ZO ČSV Odry.
- Zakoupení MS Office z prostředků administrace 1.D bylo schváleno po konzultaci z OO i ústředí ČSV, výbor se však
po diskuzi dohodl, že software nakupovat nebudeme. Potřebné zajištění software provedeme svépomocí. Př. Král a
Navrátil se nabídli v případě potřeby poskytnout pomoc.

10.

Podzimní ošetření proti Varroáze
- přípravky pro preventivní podzimní ošetření včelstev jsou již v držení nákazového referenta, budou rozdány na schůzi
s důvěrníky. Na této schůzi bude také prezentován díl video-návodu „Celý rok proti Varroáze“, který se zabývá
podzimním ošetřením.
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11.

Příprava členské schůze 12. 11. 2017
- výbor se dohodl na uspořádání mimořádné výborové schůze, která se bude tímto tématem zabývat. Datum bylo
stanoveno na pondělí 6.11.2017 od 16h v SVČ Odry.

12.

Sestavení programu schůze s důvěrníky 14.9.2017
- viz příloha

13.

Diskuze
- předsedkyně a zároveň vedoucí VKM, Kristýna Ondřejová, oznámila přítomným, že dnešního dne proběhla
zahajovací schůzka VKM v novém školním roce 2017/2018, do kroužku se doposud přihlásilo 8 členů. VKM pod ZO
Odry změnil název z původního „VKM Kančí hory“ na „VKM Oderské vrchy“.
- místopředseda přítomným představil plán kulturních aktivit na období podzim/zima 2017. viz příloha. Tyto aktivity
byly podpořeny z grantu města Odry.

14.
Úkoly NOVÉ
př. Navrátil Pavel
 stáhne a odprezentuje video „Celý rok proti Varroáze“
př. Ondřejová Kristýna
 nahraje a nasdílí video „Celý rok proti Varroáze“ na Google Disk
 pozve funkcionáře na schůzi výboru s důvěrníky 14.9.2017, zašle program, vytvoří a vytiskne prezenční listinu
 zajistí v SVČ místnost pro konání mimořádné schůze výboru na datum 6.11.2017 od 16h
př. Lackovič Petr
 odeslat poštou „Návrhu na ocenění“ př. Slováčka na OO NJ
 zaslat opřipomínkovanou finanční rozvahu pokladníka na výborový e-mail
př. Švarc Josef
 zajistí v součinnosti se zástupcem jednatele zveřejnění Přehledu o majetku a závazcích za rok 2016 do
31.12.2017
Zapsala Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
V Odrách 2017-09-07
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