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 2018-01-11,
v SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1.

Nepřítomni: Lackovič Peter – vzdal se funkce e-mailem 7.1.2018, výbor přijal jeho rezignaci
Přítomni: př. Kořenková Zuzana, př. Ondřejová Kristýna, DiS., Král Tomáš, Švarc Josef, Navrátil Pavel,

2.

Kontrola usnesení z členské schůze 12.11.2017
- ad 4.1. změna zapsaných údajů ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin byla písemně soudem potvrzena, stále čekáme
na aktualizaci webu https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=840117&typ=PLATNY
- ad 4.2. Směrnice o vyplácení náhrad a odměn funkcionářů, informace viz bod programu níže a příloha
- ad 4.3. Podání žádosti o dotaci za léčení aerosolem je v řízení – na schůzi výboru s důvěrníky 18.1.2018 důvěrníci
odevzdají podepsané tiskopisy, které jednatelka zpracuje a postoupí OO NJ.

3.

Kontrola plnění úkolů ze schůze výboru s důvěrníky 6.11.2017
- viz níže úkoly

4.

Projednání a schválení plánu činnosti ZO pro rok 2018/19
- viz příloha

5.

Příprava schůze s důvěrníky 18.1.2018
- výbor sestavil program, předsedkyně následně rozešle důvěrníkům s pozváním na schůzi.

6.

Směsné vzorky měli, objednávka acetonu, léčiv – viz úkoly

7.

Příprava výroční schůze, zpráv, pozvání hostů
- Členové výboru si rozdělili úkoly k přípravě výroční schůze.

8.

Výbor jednohlasně schválil návrhy na vyznamenání v roce 2018:
- Radoslav Klevar – ČESTNÉ UZNÁNÍ OKRESU – 39let, 75 jubileum
- Josef Lukašík – ČESTNÉ UZNÁNÍ OKRESU – 41 let, 70 jubileum (2017)
- Josef Šustek – ČESTNÉ UZNÁNÍ OKRESU – 25 let, 65 jubileum (2015)
- Antonín Duchoň – ČESTNÉ UZNÁNÍ ZO – 20 let, 80 jubileum (2019)
- Oldřich Cihlář – ČESTNÉ UZNÁNÍ ZO – 10 let, 70 jubileum

9.

Výbor vzal na vědomí zprávu jednatelky o jubilantech v letošním roce:
- Hradílek Josef (130853)
13. 1. 70 let
- Šimíčková Jarmila (130883) 6. 4. 80 let
- Klevar Radoslav (130900) 27. 5. 75 let
- Paszko Alois (130841)
15. 6. 91 let
- Konrád Milan (130920)
7. 7. 80 let
- Kubica Antonín (130899)
8. 10. 70 let
- Cihlář Oldřich (106536)
11. 10. 70 let

10.

Výbor byl jednatelkou obeznámen o ukončení členství a hlasoval o přijetí nových členů:
ČLENOVÉ S UKONČENÝM ČLENSVÍM
a. na vlastní žádost:
Weissmann Albín
zrušeno: 27.11.2017
Šmatelka Vlastimil
zrušeno: 27.11.2017
b. úmrtí:
Petržela Milan
zrušeno: 27.11.2017
PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ
Dlabajová Barbora (3 pro, 2 proti)
Dlabajová Martina (3 pro, 2 proti)
Šmatelka David (5 pro)
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11.

Směrnice o vyplácení náhrad a odměn funkcionářů
- výborem byla jednohlasně schválena směrnice 1/2018, viz příloha

12.

Směrnice o pořádání včelařského plesu v Luboměři
- směrnice 2/2018 bude do 18.1.2018 dopracována a předložena výboru ke schválení

13.

Granty a finanční dary od městského a obecných úřadů 2018
- záměrem výboru je, požádat letos stejně jako loni o dotace obcí na ples, včelařská setkání a také na provozní náklady

14.

Diskuse
- Výbor rozhodl uskutečnit audit hospodaření 2015 – 2017 jako reakci na podnět Petra Lackoviče. Audit proběhne
během tradiční kontrolní schůzky členů KK s pokladníkem za přítomnosti předsedkyně a jednatelky.
- 70 let výročí založení ZO ČSV Odry v roce 2018 – výbor rozhodl sestavit organizační výbor a tematicky prodchnout
oslavy výročí ZO do celoroční činnosti ZO. Kroniku ZO má a doplňuje každý rok novými zápisy př. Jiří Štekbauer.

15.

Úkoly TRVAJÍCÍ, PŘENESENÉ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ + NOVÉ

př. Švarc Josef
 Připraví Zprávu o hospodaření organizace 2017 a Návrh rozpočtu 2018.
 Domluví setkání členů KK a předsedkyně za účelem provedení Auditu hospodaření ZO v letech 2015-2017 jako
reakce na podnět Petra Lackoviče.
př. Navrátil Pavel
 Zajistí hladký průběh výběru směsných vzorků na výroční členské schůzi v roce 2018  zašle během týdne
informační e-mail do členské základny o způsobu doručení vzorků nákazovému referentovi v případě plánované
neúčasti na výroční členské schůzi.
 Podá zprávu výboru o stavu nákupu polomasek a filtrů A1 z dotací a darů obcí – 11 polomasek a 22 filtrů A1 bylo
zakoupeno (nejodevy.cz), dle informací od obchodníka by měli být během následujícího týdne dodány na adresu
pokladníka ZO.
 Připraví tiskopisy „objednání léčiva“, „stav včelstev k 1.5.“ pro předání důvěrníkům.
 Upřesní datum podání objednávky léčiva u OO NJ.
př. Ondřejová Kristýna
 Zašle důvěrníkům pozvánku + program na výborovou schůzi 18.1.2018.
 Zajistí aktualizaci stavu acetonu v ZO
 Pozve hosty a členy na výroční členskou schůzi 4.2.2018.
 Připraví v součinnosti s jednatelkou, Kontrolu usnesení z výroční a členské schůze 2017, Program, Usnesení, Zápis
z výroční schůze 2018.
 Připraví Prezentaci na výroční schůzi, Zprávu o činnosti organizace 2017, Zprávu o činnosti VKM,
 Zajistí kopie Plánu aktivit a Rozpisu termínů pro rok 2018-2019 pro členy
 Doladí v součinnosti s místopředsedou směrnici o pořádání včelařského plesu.
 Rezervuje místnost pro konání schůzí výboru v SVČ Odry v roce 2018/19 na základě Plánu činnosti.
 Zažádat obce o finanční dar na provozní náklady ZO
 Zajistí dataprojektor a plátno.
př. Král Tomáš
 Zajistí a upřesní místa konání výroční schůze, včelařských setkání 2018/19.
 Rezervovat místa konání Včelařských setkání v roce 2018/19.
 Osloví kandidáty do návrhové komise na členské schůzi.
 Sestaví organizační výbor pro oslavy 70 let výročí založení ZO ČSV Odry v roce 2018.
 Týden před výročkou upřesní počet porcí guláš poskytovateli občerstvení.
 Zažádat obce o finanční dar/dotace na ples a včelařská setkání.
 Doladit směrnici 2/2018 a předložit ji výboru ke schválení na schůzi 18.1.2018
př. Kořenková Zuzana
 Připraví prezenční listiny na výroční schůzi.
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Zajistí hladký průběh prezence členů u vstupu na výroční schůzi.
Doladit Plán aktivit 2018.
Připraví diplomy Čestných uznání ZO.
novým řádným členům ZO vytiskne průkazky, které se jim předají na výroční schůzi + vytiskne a nechá podepsat
novým včelařům tiskopis „13.a plná moc k zacházení s veterinárními léčivy“ a odešle jej na OO ČSV NJ

Členové KK
 Připraví v součinnosti s pokladníkem zprávu kontrolní komise za rok 2017 a audit hospodaření v letech 2016-2017.
VŠICHNI držitelé Acetonu a uživatelé aerosolových vyvíječů
 Zašlou aktualizace stavu Acetonu o po letošním posledním podzimním ošetření včelstev na zoodry@vcelarstvi.cz

Zapsala Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
V Odrách 2018-01-11
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