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 2018-09-06, v SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1.

Nepřítomni: př. Navrátil Pavel
Přítomni: př. Kořenková Zuzana, Ondřejová Kristýna, Král Tomáš, Švarc Josef,

2.

Kontrola plnění úkolů ze schůze výboru s důvěrníky konané 29.3.2018
- téměř všechny úkoly splněny, nadále však trvá:
 nákazový referent Navrátil Pavel objedná aceton
- kvůli nepřítomnosti nákazového ref. nebylo možné na schůzi ověřit: „Podat o provedeném jarním ošetření plodu
hlášení (č. 110) Inspektorátu KVS v N. Jičíně – zodpovídá Navrátil Pavel.“

3.

Shrnutí informací z Aktivu zástupců ZO, OO ČSV v Hnojníku 2.9.2018
- viz přeposlané materiály e-mailem všem funkcionářům ZO. Aktivu se účastnila jednatelka Kořenková Zuzana a
předsedkyně Ondřejová Kristýna.
 pokladník Švarc Josef zpracuje Přehled o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích ZO za rok 2017 do
konce září 2018
 pokladník Švarc Josef zjistí podrobnosti o plánovaném školení CIS a předá ostatním členům výboru informace,
na základě kterých se rozhodnou zda se zúčastní školení

4.

Oběžník 1-2017 ze dne 31-8-2017
- předsedkyně vypointovala některé detaily z textu a doporučila prostudování oběžníku především jednatelce a
pokladníkovi, jelikož text oběžníku podrobně rozpracovává administraci dotace 1.D

5.

Sestavení programu schůze s důvěrníky 13.9.2018
- viz příloha

6.

Příprava „Medového dne“ výročí ZO ČSV Odry 30.09.2018
- místopředseda informoval o vývoji příprav a nabídce programu (mše, soutěž o nej med, dechovka, klaun, dílnička
VKM, výstava historických včelařských artefaktů, medová kavárna, grilování masa v medu, přednáška př. Vydry)
- program doplněn o výsadbu památné lípy u příležitosti výročí ZO a výročí republiky, dřevěnou pamětní tabulku vytvoří
bývalý člen př. Kučerka Petr
- V roce 2019 bude včelařům zapojeným do soutěže o nejlepší med bude nabídnuta možnost dofinancování částky
nekryté dotací na rozboru jednoho vzorku medu. Výbor se postará o zadministrování hromadné zakázky na rozbory
medu všem včelařům zapojujícím se do soutěže, pokud se včas přihlásí do soutěže.
 do příští schůzky s důvěrníky bude znám termín schůzky přípravného výboru Medového dne

7.

Příprava členské schůze 18. 11. 2018
 předsedkyně připraví návrh programu a rozešle jej členům výboru k připomínkování
- na schůzi s důvěrníky proběhne rozdělení kompetencí

8.

Diskuze
- bylo diskutováno vyplácení dotace 1.D pro VKM Oderské vrchy – dohodnut postup: dotace je odeslána na účet ZO
a následně v hotovosti předána vedoucí kroužku
- předsedkyně informovala o rozhovoru se zástupci ZO Jakubčovice n.O. (účetní Martinou Dlabajovou a členem
Jaromírem Peňazem), který proběhl v závěru aktivu ZO MSK v Hnojníku 2.9.2018. Z rozhovoru bylo jasné, že ZO
Jakubčovice n.O. zatím ve věci vyrovnání nepostoupila. Předsedkyně požádala zástupce ZO Jakubčovice n.O., aby
ještě jednou společně posoudili návrh zaslaný ZO Odry a zvážili možný vstřícný krok, který by vedl k vzájemné
dohodě. Následně o zvoleném postupu informovala výbor ZO Odry.

Zapsala Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
Za správnost: Kořenková Zuzana, jednatelka ZO
V Odrách 2018-09-06
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