Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Odry
Komenského 517, 742 35 ODRY
http://zo‐csv‐odry.webnode.cz
zoodry@vcelarstvi.cz

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 2017-11-12,
LIDOVÝ DŮM, LUBOMĚŘ
1. Přítomni: 39 ze 108 řádných členů
Procento: 42,12%
Hosté: 2
Členská schůze nebyla dle stanov usnášení schopná, a proto v 9.30 hodin byla Členská schůze zakončena a započata Náhradní
členská schůze, kdy je dostačující přítomnost aspoň ¼ řádných členů (tj. aspoň 27)
2. Představení a schválení programu schůze (pro: 39, proti: 0, zdrželi se: 0)
Předsedkyně př. Kristýna Ondřejová, Dis představila program členské schůze.
Nikdo nežádal o doplnění. V průběhu schůze zazněla žádost o prohození bodů č.6 a bodů č.7, které bylo vyhověno.
3. Volba návrhové komise (pro: 39, proti: 0, zdrželi se: 0)
předseda: Schupfer Vladimíra
člen: Jarošová Vendula
člen: Horníčková Anna
4. Informace o přijetí nových členů, ukončení členství a uctění památky zesnulých včelařů
- Jednatel Petr Lackovič informoval členskou schůzi o členech přijatých výborem během roku 2017. Přítomni si převzali
průkazky ZO Odry.
Bortl Jiří
Holas Ivan
Jaroš Jaromír

Jaroš Petr
Lev Zdeněk
Mateiciucová Dana

Ožana Tomáš
Rudolf Radek

- členství ukončili na vlastní žádost:
Petr Bergr
Miroslava Malá
Pavol Kollarovits
Miroslav Ondřej

Rychlikovský Josef
Třešňák Ivan

Iveta Zástěrová

- přítomní členové uctili památku zesnulých v roce 2017 minutou ticha:
Karel Filip
Vlastimil Foltin
Karel Holas

Josef Mik

5. Volba členů výboru – funkce jednatele
- do funkce byla navržena a zvolena (pro: 39, proti: 0, zdrželi se: 0) př. Kořenková Zuzana, která se na pozici jednatele
zaučovala a připravovala od březnové výroční schůze př. Petra Lackoviče
6. Návrh výše členských příspěvků pro ZO ČSV Odry na rok 2018. Členská schůze souhlasila s návrhem (pro: 27, proti: 8,
zdrželi se: 4)
Příspěvek na člena
Náklady na léčení
Řádný člen
80,20,- / včelstvo
Registrovaný člen
50,Neorganizovaný
50,-*)
30,- / včelstvo*)
*) Poznámka: V případě, že ZO bude chovateli zajišťovat léčivo a vyšetření vzorků měli.
Během diskuse nad výše uvedeným návrhem byl navržen druhý návrh, který na základě hlasování NEBYL přijat:
Příspěvek na člena
Náklady na léčení
Řádný člen
80,20,- / včelstvo
Registrovaný člen
50,Neorganizovaný
0,30,- / včelstvo*)
*) Poznámka: V případě, že ZO bude chovateli zajišťovat léčivo a vyšetření vzorků měli.
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7. Členská schůze souhlasila s návrhem výše finančních odměn funkcionářům a proplácení náhrad spojených s vykonáváním
funkce (pro: 36, proti:0, zdrželi se: 3)
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.
8. Předsedkyně př. Kristýna Ondřejová, Dis vyjádřila gratulaci a vyznamenání př. Ladislavu Slováčkovi se sdělením, že samotné
vyznamenání bude předáno 30.11. 2017 na Aktivu OO NJ. Gratulaci také vyjádřili členové výboru: pokladník př. Josef Švarc,
místopředseda př. Tomáš Král, jednatelka př. Zuzana Kořenková.
9. Diskuse
- Pokladník př. Josef Švarc podal informace k vyplácení dotace 1D. Členové, kteří uvedli na žádosti 1D čísla účtů dostanou
dotaci vyplacenou na účet v plné výši (nepokrácenou o členské příspěvky), obratem tedy musí poslat souhrn členských
příspěvků pro rok 2018 na účet ZO nebo zaplatit příspěvky v hotovosti přímo u pokladníka. Členové, kteří neuvedli čísla
svých účtů dostanou dotaci vyplacenou přes důvěrníka – členské příspěvky na rok 2018 budou již odečteny, tedy je nemusí
platit zvlášť.
- Místopředseda př. Tomáš Král podal stručné ohlédnutí za kulturními a vzdělávacími akcemi, které se v rámci naší ZO
v letošním roce uskutečnily.
23/03 Včelařské setkání s Radkem Hyklem, penzion Staré Odry
13/04 Včelařské setkání s Jaroslavem Juráněm, Katovna Odry
21/05 Zájezd na včelařskou pouť na sv. Hostýn
07/10 Oderský medový den, „soutěž o nejlepší med Oderských vrchů“ + přednáška: Karel Lupa
14/10 Včelařská drakiáda Luboměř
Místopředseda vyjádřil politování nad poměrně nízkou návštěvností z řad členů naší ZO na uvedených akcích. Také
připomněl připravované akce: 12. 11.,po zakončení členské schůze přednáška Ladislava Procházky, 9.12. Oderský vánoční
jarmark, kde bude mít naše ZO svůj stánek s nabídkou medů místních hobby včelařů. Podal upřesňující informace stran
financování včelařských akcí a nákupu majetků z grantu města Odry – žádná z akcí nebyla prodělečná, náklady na pořádání
byly pokryty z dotací města, či příspěvků účastníků – to v případě zájezdu.
- zazněla i připomínka neuskutečněné žádosti o dotaci na aerosol za rok 2016, přestože důvěrníci podpisy členů, kteří
ošetřovali aerosolem zajistili na předepsané formuláře. Bývalý nákazový referent př. Josef Švec zmínil, že žádost neodeslal,
protože vyplněné formuláře nepřevzal od bývalého jednatele př. Radima Šenka. Dotaci za letošní ošetření aerosolem zajistí
jednatelka př. Zuzana Kořenková, na základě tiskopisů předaných důvěrníky.
- př. Jaromír Peňáz projevil zájem o nákup nového vyvíječe, který by nahradil typ starého vyřazeného, který měl v užívání.
Zároveň proběhla informace, že př. David Lukašík má zájem poskytnout nevyužívaný vyvíječ př. Vladimíru Malému, jehož
zastaralý vyvíječ byl také vyřazen z provozu a evidence ZO.
- vyjádření př. Petra Lackoviče k otázce nové základní organizace v Jakubčovicích: V současné době je příprava nové ZO
v jednání, postupují podle stanov. Předsedkyně vyjádřila jménem výboru ZO Odry podporu přípravnému výboru nové ZO
Jakubčovice s očekáváním spolupráce a informování o vývoji v této záležitosti.
- poděkování př. Lackovičovi za práci ve funkci a zaučení nových členů
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10. Úkoly
- Administraci žádost o dotaci na léčení aerosolem zajistí jednatelka.
- Důvěrnici po posledním povinném ošetření včelstev nahlásí aktuální stavy acetonu.
- Pokladník zajistí zveřejnění Přehled o majetku a závazcích ve veřejném rejstříku, za účetní období roku 2016 do konce
roku 2017.
- Výbor zpracuje směrnici upravující proplácení odměn a náhrad funkcionářů ZO.
- Výbor ve spolupráci s pořadateli luboměřského plesu včelařů vypracuje směrnici, která upraví kompetence a finanční
administraci Včelařského plesu.
Zapsala Zuzana Kořenková, jednatelka ZO
Za správnost Kristýna Ondřejová, předsedkyně ZO
V Luboměři 2017-11-12
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