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 2017-11-06,
v SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1.

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

2.

Kontrola úkolů ze zápisu schůze 14.9.2017
- viz níže

3.

Oběžník 2-2017 ze dne 3-11-2017
- Na základě informací z oběžníku jednatel přepracuje vyúčtování dotace na administraci, které je již připravené
k odeslání
- Sazba dotace 1.D činí 156 Kč na jedno zazimované včelstvo.
- Sazba dotace 1.D na administraci činí 29,103608 Kč na žadatele v dané základní organizaci = 3114 Kč.
- Finanční prostředky na dotaci 1.D. ještě NEBYLY rozeslány. Nejsou stále na účtu ČSV – což vytváří časový pres pro
zadministrování dotace konečnými ZO ČSV, protože nevyplacené finanční prostředky je třeba vrátit nejpozději do
30. listopadu 2017 včetně.

4.

Podzimní ošetření proti Varroáze + nákup dotovaných polomasek
- Z důvodu nepřítomnosti nákazového referenta, kterému bylo toto svěřeno do kompetence, neznáme aktuální stav.
Telefonní kontakt uskutečněný během schůze se dvakrát nezdařil. Na e-mail vyzívající k podání reportu k dané
problematice, výboru dosud nedošla odpověď.

5.

Příprava členské schůze 12.11.2017 – sestavení programu, rozdělení úkolů
- Výbor sestavil program členské schůze a ten bude ve stejný den rozeslán členům spolu s pozvánkou na členskou
schůzi.
- Členové výboru si rozdělili úkoly a kompetence, viz ÚKOLY níže.

6.
Návrh výše finančních odměn funkcionářům a proplácení náhrad spojených s vykonáváním funkce – Směrnice o
poskytování odměn a náhrad funkcionářům
- Výbor jednohlasně přijal k prezentaci na výborové schůzi návrh vypracovaný pokladníkem př. Švarcem a zástupcem
jednatele př. Lackovičm, zaslaný výboru 5.11.2017.
Odměny funkcionářů pro rok 2018:
Předseda
2 000,Místopředseda
1 000,Účetní
2 000,Jednatel
4 000,Zdravotní referent
cca 2 000,- (2,- Kč/včelstvo)
Důvěrník
500,- Předsedkyně navrhla sestavit vnitřní směrnici ošetřující problematiku proplácení odměn a náhrad funkcionářů ZO.
Jako vzor by měla částečně sloužit současná Směrnice 6/2016, která upravuje podmínky pro výkon činnosti
dobrovolných funkcionářů ústředních orgánů ČSV.
7.

Návrh změny příspěvků pro členy řádné, registrované a neorganizované
- Výbor jednohlasně přijal k prezentaci na výborové schůzi návrh vypracovaný pokladníkem př. Švarcem a zástupcem
jednatele př. Lackovičm, zaslaný výboru 5.11.2017.
Příspěvky pro ZO ČSV Odry na rok 2018:
Chovatel
Příspěvek na člena
Řádný člen
80,Registrovaný člen
50,-

Náklady na léčení
20,- / včelstvo
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Neorganizovaný
50,-*)
30,- / včelstvo*)
*) Poznámka: V případě, že ZO bude chovateli zajišťovat léčivo a vyšetření vzorků měli.
8.

Založení nové ZO
- 4. 10. 2017 21:48:23 byl některým členům naší ZO doručen e-mailu s předmětem „Založení nové ZO“
- Výbor jménem předsedkyně opakovaně projevil zájem otevřeně a konstruktivně jednat s přípravným výborem
zamýšlené nové ZO. Výbor stávající ZO ČSV Odry také zastává jednotný názor v podpoře přípravného výboru
zamýšlené nové ZO k „vyčlenění“ ze stávající ZO ČSV Odry – mají na to právo, pokud splní podmínky dané
stanovami ČSV.
- Jediný známý zástupce přípravného výboru zamýšlené nové ZO je př. Lackovič Petr, který je pod zmíněným emailem podepsán. Písemně 5.10.2017, na výzvu výboru k otevřenému jednání, uvedl: „…V této chvíli nevidím důvod,
proč by měl být výbor o čemkoliv informován.“ Na schůzi výboru 6.11.2017 uvedl, že nebyl pověřen s výborem jednat.
Přípravný výbor postupuje v souladu se stanovami, tzn. že musí získat min. 10 členů a zajistit souhlas OO ČSV Nový
Jičín se založením nové ZO. Až budou tyto podmínky splněny, potom přípravný výbor zahájí jednání se stávajícím
výborem.
- Výbor respektuje danou situaci a rozhodl se na členské schůzi 12.11.2017 nezařazovat do programu tuto tématiku,
pokud ovšem nevzejde z pléna, jako podnět k doplnění programu či příspěvek v diskuzi.

9.

Diskuse
- Ples včelařů Luboměř je tradiční kulturní akce, pořádaná skupinou včelařů z Luboměře. V letošním roce byla poprvé
organizována oficiálně pod hlavičkou a se záštitou ZO ČSV Odry. ZO ČSV Odry si z důvodu jejího pořádání a
pořádání jiných podobných akcí zajistila v roce 2016 „Živnostenské oprávnění a koncesi k prodeji alkoholu“. Ples byl
v minulých letech organizován a zajištěn formou, která v současném nastavení nevyhovuje jak organizátorům z
Luboměře, tak zastřešující organizaci, ZO ČSV Odry. Proto se výbor usnesl vytvořit v součinnosti s organizátory
plesu směrnici pro pořádání této konkrétní akce. Směrnici, která vystihne potřeby obou stran a zaváže je k jednotné
spolupráci ku prospěchu akce samotné. Směrnice se bude projednávat na výborové schůzi 11.1.2018. V případě
úspěšného sestavení organizačního týmu v Luboměri se bude následující tradiční ples včelařů konat 10.2.2018
v Lidovém domě v Luboměři.
- Vyznamenání př. Slováčka (čestný odznak a titulu „Vzorný včelařský pracovník“) – během schůze telefonoval
předseda OO NJ, př. Segeťa, s informací, že vyznamenání předá př. Slováčkovi na Aktivu OO NJ, 30.11.2017,
v 16:30 hod v Šenově, pozvánka bude ještě na jednotlivé ZO zaslána.
- K potížím se zajištěním obsazení funkce jednatele, potažmo jakékoli funkce v naší organizaci, zastává předsedkyně
a místopředseda názor, že je věcí celé členské základny, každého z nás členů, najít mezi sebou vhodné kandidáty
či se k zastávání funkce osobně přihlásit a nabídnout pomoc.

10.

Úkoly TRVAJÍCÍ, PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ + NOVÉ

př. Švarc Josef
 Zúčastní se školení OO ČSV k problematice Přehledu o majetku a závazcích za rok 2016 do 31.12.2017
 Připraví se na problematiku odvodů daně z odměn funkcionářů
 Zajistí neprodleně po přijetí dotace 1.D na účet ZO a podkladů od jednatele výplatu dotace rozesláním na bankovní
konta členů a členům bez bankovních kont v součinnosti s důvěrníky.
př. Navrátil Pavel
 Zajistí hladký průběh výběru směsných vzorků na výroční členské schůzi v roce 2018  dlouhodobý
 Podá výboru informaci ve věci 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
 Podá zpráu výboru o stavu nákupu polomasek a filtrů A1 z dotací a darů obcí – doposud bylo uznáno celkem 9000
Kč od 4 obcí oslovených z 5.
př. Ondřejová Kristýna
 Zašle ještě tento den pozvánku + program na členskou schůzi všem členům.
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 Připraví v součinnosti s kandidátkou na jednatele pří. Kořenkovou Usnesení z členské schůze
 Připraví v součinnosti s kandidátkou na jednatele pří. Kořenkovou šablonu pro Zápis z členské schůze
př. Král Tomáš
 Připraví na prosinec, na obecní vánoční trhy, prodejní a propagační stánek ZO ČSV Odry  v procesu, akce se
uskuteční 9.12.2017, dojednat v návaznosti na stánek ZO ČSV Odry stánek př. Kobzy s medovinou a stánek pro
VKM v infocentru
 Zajistí a upřesnit informace ohledně vyvíječe nabízeného důvěrníkem př. Lukašíkem Davidem
 Zajistí předání a přípravu sálu Lidového domu v Luboměři na členskou schůzi, občerstvení, topení, praní ubrusů i
následný úklid
 Osloví kandidáty do návrhové komise na členské schůzi
př. Lackovič Petr
 Zadministruje 1D
 Vyřadí 3 vyvíječe z evidence viz zápis výše
 Zavede evidenci spotřebního materiálu – Acetonu s pravidelnou aktualizací vždy na konci kalendářního roku.
 neprodleně po zakončení členské schůze poskytnout pokladníkovi podklady pro výplatu 1.D a zúčtování členských
příspěvků
př. Kořenková Zuzana
 Připraví prezenční listiny na členskou schůzi
 Zajistí hladký průběh prezence členů u vstupu na členské schůzi
VŠICHNI držitelé Acetonu
 Zašlou aktualizace stavu Acetonu o po letošním posledním podzimním ošetření včelstev na zoodry@vcelarstvi.cz

Zapsala Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
V Odrách 2017-11-06
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