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 2017-09-14, v SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1.

Nepřítomni: př. Šenk Radim, Lev Jaromír, Lukašík David
Přítomni: př. Ondřejová Kristýna, DiS., Král Tomáš, Švarc Josef, Lackovič Peter, Navrátil Pavel, Jarošová Vendula,
Lukašík Josef, Dlabaja Zdeněk, Král Tomáš, Bača Jaroslav, Večeřa Marek, Horníčková Anna, Till Tomáš, Slováček Ladislav
Host: př. Kořenková Zuzana (kandidát na funkci jednatele)
2.

Plán kulturních akcí ZO ČSV Odry na podzim/zima 2017
- př. Král Tomáš předal důvěrníkům materiály k říjnové soutěži o „Nejlepší med Oderských vrchů“, která se uskuteční
7.10.2017 v Katovně, Odry. Prosíme o motivaci členů ve vašem obvodu k zapojení do soutěže a účasti na akci, jejíž
součástí bude také přednáška - př. Karel Lupa, na téma: Racionalizace chovu včel.
- o dalších plánovaných akcích bude př. Král členy informovat průběžně, dle aktuálnosti

3.

Aktualizace seznamu majetku (aktuální stav acetonu v ZO)
- 12.2.2016 bylo zakoupeno 25l Acetonu, ten byl tehdejším nákazovým referentem distribuován následujícím
způsobem + současný stav:
10l Šmatelka Jan  10l
5l Schupfer Vladimíra  5l
3l Kobza Vladimír  ?
2l Slováček Ladislav  ?
2l Peňaz Jaromír  0l
1l Štekbauer Jaroslav  ?
2l Lackovič Peter  2l
Na základě výše uvedeného nebude ZO Odry letos nakupovat Aceton nový, v případě potřeby bude vyžádané
množství přesunuto z obvodu, kde Aceton zbývá. Nákup Acetonu uskutečníme až v roce 2018.
- Předsedkyně navrhuje vést evidenci tohoto spotřebního materiálu pro lepší dohledatelnost a pružnější rozhodování
při příštím plánování nákupu. Žádá držitele Acetonu o aktualizace stavu po letošním posledním podzimním ošetření
včelstev.
- př. Bača Jaroslav stále nemá reklamované filtry A1 do své polomasky, filtry byly př. Lackovičem předány př.
Štekbauerovi Jiřímu, toho času nákazovému referentovi

4.

Seznámení se zápisem ze schůze výboru 7.9.2017 + kontrola plnění úkolů
- př. Šenk Radim, opravář vyvíječů, uskutečnil plánovanou kontrolu 9 ks vyvíječů a podal o tom zprávu:
1. Šustek Daniel VAT-1a 12/59 je po kont. OK.
2. Šustek Daniel VAT-OC -22099/89 nedodán/nekontrolován – dle plánu vyřadit z evidence
3. Štekbauer Jiří VAT-1a 13/115 nepředložil ke kontrole – dojedná kontrolu s př. Šenkem do konce září.
4. Slováček Ladislav volal - VAT-1a 248/15 je nepoužit OK.
5. Lukašík Josef volal - VAT-1a 170/15 je nepoužit OK.
6. Bača Jaroslav VAT-1a 164/15 je po kont. OK.
7. Šmatelka Jan VAT-1a 13/113 je po kont. OK.
8. Peňaz Jaromír VAT-3/92 4/14 je po kontrole, ale je to letos poslední vyčištění a výměna vatelínových filtrů z
důvodu velké koroze uvnitř rukojeti – dle plánu vyřadit z evidence
9. Malý Vladimír VAT-3/92 11/75 volal, že z důvodu nadměrné koroze a celkového stáří vyvíječe je nepoužitelný
– dle plánu vyřadit z evidence
Překontrolované vyvíječe je možno u př. Šenka vyzvednout.
Jak je možné, že máme v ZO vyvíječe zakoupené v roce 2015, které ještě nebyly ani jednou použity? Čím se
aerosolovalo v obvodu př. Slováčka a Lukašíka v minulých dvou letech?
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- př. Lackovič upozornil na skutečnost, kdy zářijová uzávěrka v CIS znemožní zapsání a přepočet členských příspěvků
odsouhlasených na členské schůzi 12.11.2017. Navrhl vyřešit situaci tím, že před zářijovou uzávěrkou nastaví
všechny příspěvky na 0,00 Kč. Ty se budou pak dodatečně připočítávat mimo systém CIS.
- bylo vzneseno upozornění, př. Lackovičem a Švarcem, na skutečnost, že by se mělo současně projednávané
navýšení „náhrad funkcionářům“ zpřesnit na projednávání navýšení „odměn funkcionářům“, protože tak je to i
v souladu se zápisem z členské schůze, která výboru uložila „k projednání výši odměn pro členy, všem funkcionářům
na výbor. schůzi 12.11.2107“. S problematikou „odměn funkcionářům“ se váže povinnost odvést z odměny daň. Př.
Švarc, jako pokladník nabídl, že se bude problematikou odvodu daně zabývat již dopředu, aby byl na vše připraven.
Využije osobního kontaktu se známou daňovou poradkyní.
- zároveň má výbor projednat podmínky, za kterých se budou odměny vyplácet – např. až podle aktuálního
disponibilního zůstatku prostředků po vyplacení všech nárokovaných náhrad funkcionářů (cesťáky, telefonáty, tisky
apod. na základě doložených účetních dokladů) viz připomínka př. Švarce
- s navrženým navýšením „odměn funkcionářům“ a „členských příspěvků“ nesouhlasil př. Švarc, př. Lackovič – zatím
nedodali protinávrh. Předpokládá se, že o celé záležitosti bude výbor kontinuálně jednat a hledat optimální řešení až
do mimořádné schůze výboru 6.11.2017.
5.

Odevzdání žádosti dotačního programu 1.D. + Statistiky
- všichni přítomní důvěrníci předali, od př. Lva tiskopisy převeze zástupce jednatele osobně
- někteří včelaři nevyplnili, či nedostatečně Statistiky

6.

Odevzdání potvrzení o registraci v ústřední evidenci
- včelaři vesměs spolupracují a předávají nám tento dokument, našlo se jen pár výjimek

7.

Odevzdání tiskopisu „Výdej léčiva“ – Formidol
- dotovaná cena jednoho balení Formidolu (tj. 2 desky) je 17 Kč, důvěrníci přepočítají vybrané zálohy a pokladníkovi
předají částku za vydané Formidoly nejpozději do 31.12.2017

8.

Pokyny pro podzimní ošetření včelstev
- rozdány přípravky pro preventivní podzimní ošetření včelstev + dokumentace
- rozdány seznamy majetku obsahující kontakty na držitele vyvíječů a kompresorů (viz http://zo-csvodry.webnode.cz/seznam-majetku/)
- prezentace dílu video-návodu „Celý rok proti Varroáze“, který se zabývá podzimním ošetřením neproběhla z důvodu
časové tísně.

9.

Diskuse
- bez příspěvků

10.

Úkoly TRVAJÍCÍ, PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ + NOVÉ

př. Švarc Josef
 zajistí v součinnosti se zástupcem jednatele zveřejnění Přehledu o majetku a závazcích za rok 2016 do 31.12.2017
 připraví se na problematiku odvodů daně z odměn funkcionářů
př. Navrátil Pavel
 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  Stále trvá - vyvíječe lze objednávat do
31. října, je třeba kontaktovat Dr. Kamlera
př. Ondřejová Kristýna
 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. Král Tomáš
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připravit na prosinec, na obecní vánoční trhy, prodejní a propagační stánek ZO ČSV Odry  v procesu, akce se
uskuteční 9.12.2017
př. Štekbauer Jiří
 dojedná kontrolu VAT-1a 13/115 s př. Šenkem do konce září.
 předá př. Bačovi jeho filtry A1 do polomasky
př. Bača Jaroslav
 upomene př. Štekbauera Jiřího, ze svého obvodu, o nutnosti revize vyvíječe, který má v držení.
VŠICHNI držitelé Acetonu
 zaslat aktualizace stavu Acetonu o po letošním posledním podzimním ošetření včelstev na zoodry@vcelarstvi.cz
př. Lackovič Petr
 zadministrovat 1D
 vyřadit 3 vyvíječe z evidence viz zápis výše
 nastavit v CIS nulové členské příspěvky, pokud zářijová uzávěrka nedovoluje provést změnu příspěvků po
odsouhlasení na členské schůzi 12.11.2017
 zavést evidenci spotřebního materiálu – Acetonu s pravidelnou aktualizací vždy na konci kalendářního roku.
Zapsala Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
V Odrách 2017-09-14
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