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

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2018-02-04,
Hospoda U Zvoničky, Jakubčovice nad Odrou
1. Přítomni: 48 ze 108 řádných členů
Procento: 44,4 %
Hosté: Miroslav Segeťa – předseda Okresní organizace ČSV Nový Jičín
Marie Bučánková – jednatelka Okresní organizace ČSV Nový Jičín
MVDr. Jana Charvátová – veterinární inspektorka, Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj
Ing. Libor Helis – starosta města Odry
Mgr. Vendula Jarošová – starostka obce Heřmanice u Oder
Členská schůze nebyla dle stanov usnášení schopná, a proto v 9.30 hodin byla Výroční členská schůze zakončena a započala
Náhradní výroční členská schůze, kdy je dostačující přítomnost aspoň ¼ řádných členů (tj. aspoň 27)
Během prezence členů byly referentem pro zdolávání včelích nákaz vybrány směsné vzorky měli k povinnému vyšetření.
2. Předsedkyně Kristýna Ondřejová představila program členské schůze. Nikdo nežádal o doplnění. Pouze Jaroslav Bača
požádat o právo mít první příspěvek v diskusi. (pro: 48, proti: 0, zdrželi se: 0)
3. Místopředseda Tomáš Král nominoval do návrhové komise:
předseda: Jarošová Vendula
člen: Schupfer Vladimíra
člen: Horníčková Anna
(pro: 48, proti: 0, zdrželi se: 0)
4. Jednatelka Zuzana Kořenková informovala členskou schůzi o členech přijatých výborem od listopadové členské schůze do
konce roku 2017. David Šmatelka si převzal průkazku ZO Odry.
DLABAJOVÁ Barbora
DLABAJOVÁ Martina
ŠMATELKA David
- členství od listopadu do konce prosince 2017 ukončili na vlastní žádost:
WEISSMANN Albín
ŠMATELKA Vlastimil
Představeno bylo několik grafů znázorňující demografické rozložení členů v ZO Odry a vývoj členství, stanovišť a včelstev
v letech 2015 – 2017.
5. přítomní členové uctili památku všech členů zesnulých v roce 2017 minutou ticha:
Holas Karel
Mik Josef
Ondřej Miroslav
Filip Karel
Foltin Vlastimil
Petržela Milan

Malý Jiří
(členkou byla jeho žena, včelařili
společně)

6. Předsedkyně Kristýna Ondřejová zkontrolovala usnesení z výroční schůze v roce 2017, viz příloha
7. Předsedkyně Kristýna Ondřejová zkontrolovala usnesení z členské schůze v roce 2017, viz příloha
8. Předsedkyně Kristýna Ondřejová přednesla Zprávu o činnosti za rok 2017, viz příloha
9. Pokladník Josef Švarc představil členské schůzi Zprávu o hospodaření za rok 2017. Návrh rozpočtu na rok 2018, viz přílohy
(pro: 48, proti: 0, zdrželi se: 0)
10. Člen kontrolní komise Jiří Drexler přednesl Zprávu kontrolní komise za rok 2017, viz příloha
(pro: 48, proti: 0, zdrželi se: 0)
11. Referent pro zdolávání včelích nákaz Pavel Navrátil přednesl zprávu o situaci v roce 2017, viz příloha
12. Vedoucí včelařského kroužku Kristýna Ondřejová přednesla členské schůzi Zprávu o činnost VKM Oderské vrchy
2016/2107, viz příloha
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13. Předsedkyně Kristýna Ondřejová přednesla Plán činnosti pro rok 2018/19, který letos obsahuje i tabulku Rozpis termínů pro
členy, celý dokument přislíbila zaslat elektronicky, viz přílohy
(pro: 48, proti: 0, zdrželi se: 0)
14. Vystoupení hostů
MVDr. Jana Charvátová – veterinární inspektorka, Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj – Doplnila zprávu
referenta pro zdolávání včelích nákaz o informaci o třetí laboratoři, ve které se dá vyšetřit MVP a to je VÚV Dol v Praze.
Upozornila na stále platná pravidla vyžadování vyšetření MVP při přesunech/prodeji včelstev. Zmínila fakt, že se v letošním
roce již nebude aplikovat jarní ošetření plošně, ale pouze na konkrétní stanoviště, která vyplynou z výsledků vyšetření zimní
měli.
Ing. Libor Helis – starosta města Odry – Pozdravil včelaře, popřál jim úspěšnou činnost v roce 2018. Potvrdil zájem města
nadále podporovat aktivity ZO ČSV Odry např. formou dotací. Byla zrušena povinnost hlášení stanoviště včelstev na obecních
úřadech, viz Včelařství 2/2018.
Miroslav Segeťa – předseda Okresní organizace ČSV Nový Jičín – Informoval přítomné o plánovaných kontrolách ZO na
okresní a republikové úrovni.
15. Výbor ZO Odry předal čestná ocenění základní organizace členům:
1. Antonín DUCHOŇ – 20 let, 80 jubileum (2019)
2. Oldřich CIHLÁŘ – 10 let, 70 jubileum – nebyl přítomen, obdrží ocenění poštou
Předseda OO NJ Miroslav Segeťa a jednatelka Marie Bučánková předali čestná ocenění okresní organizace členům:
3. Radoslav KLEVAR – 39let, 75 jubileum
4. Josef LUKAŠÍK – 41 let, 70 jubileum (2017) – nebyl přítomen, obdrží ocenění poštou
5. Josef ŠUSTEK – 25 let, 65 jubileum (2015)
16. Místopředseda Tomáš Král pozval účastníky členské schůze na tyto akce:
- Včelařský ples s pochováváním basy, v sále Lidového domu v Luboměři, sobota 10. února 2018, od 20:00 hodin
- Včelařské setkání na téma: Šlechtění včelstev, Včelaření v Rakousku a Bavorsku, přednáší Ing. Pavel Cimala, kavárna
Dělnického domu, Odry, pátek 23. února 2018, v 17:00 hodin
- Včelařské setkání na téma: Jak získat 100 kg medu z jednoho včelstva, přednáší Stanislav Balík, podkroví Katovny,
Odry, pátek 23. března 2018, v 16:30 hodin
- Zároveň vyzval členy, aby se zapojili do přípravného týmu, či přispěli podněty k důstojné realizaci oslavy 70. let výročí
založení ZO Odry.
- Dále informoval přítomné o podání grantu na Včelařská setkání 2018 na MěÚ Odry v 1. grantovém kole
17. Diskuse
- Jaroslav Bača se ve svém diskuzním příspěvku nesouhlasně vyjádřil ke Směrnici č. 1 o poskytování náhrad funkcionářům,
konkrétně k příloze Dohoda o provedení práce. Závěrem svého příspěvku navrhl hlasovat o zrušení těchto dohod. (pro: 0,
proti: 20, zdrželi se: 11 toho času přítomných členů). Zmíněná směrnice zůstává v platnosti se všemi přílohami.
- Jaroslav Bača informoval členy o záměru ukončit své působení ve funkci důvěrníka. Jako náhradu za sebe doporučil Jiřího
Štekbauera (30.4.1977), který byl následně zvolen. Výbor děkuje Jaroslavu Bačovi za dlouholetou oddanou činnost ve funkci
důvěrníka. (pro: 48, proti: 0, zdrželi se: 0)
- Předseda Kontrolní komise Jaroslav Štekbauer oznámil svůj záměr odstoupit z funkce člena a předsedy Kontrolní komise
k datu podzimní členské schůze 18.11.2018. Předsedkyně vyzvala všechny členy, kteří nezastávají v organizaci žádnou
funkci, aby zvážili svou kandidaturu do Kontrolní komise. Předchozí zkušenost s účetnictvím, vedením pokladny či podobně,
je vítána, nikoli však podmínkou.
18. Předsedkyně návrhové komise Mgr. Vendula Jarošová přednesla návrh usnesení, viz příloha
(pro: 48, proti: 0, zdrželi se: 0)

Zapsala: Kristýna Ondřejová, předsedkyně ZO
Za správnost: Zuzana Kořenková, jednatelka ZO
V Jakubčovicích nad Odrou 2018-02-04
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