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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU S DŮVĚRNÍKY 2018-09-13,
V SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1. Nepřítomni: Navrátil Pavel, Horníčková Anna, Slováček Ladislav
Přítomni: Ondřejová Kristýna, Král Tomáš, Kořenková Zuzana, Švarc Josef, Jarošová Vendula,
Štekbauer Jiří, Večeřa Marek, Till Tomáš
2. Odevzdání žádosti dotačního programu 1.D. + Statistiky
- Všichni důvěrníci podklady odevzdali
 jednatelka Kořenková Zuzana zajistí administraci 1.D a zavedení údajů do CIS do
30.9.2018
3. Odevzdání Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť v ústřední evidenci
- Všichni důvěrníci odevzdali hlášení, která se jim ve většině případů podařilo vybrat od
chovatelů. Oproti dřívější praxi nezaslala ústřední evidence formulář hlášení ve dvou
propisovacích kopiích, ale pouze v jednom výtisku. Včelaři, kteří jej po vyplnění sami
odeslali k evidenci, již neměli kopii hlášení, kterou by nám mohli poskytnout k nahlédnutí
a opsání stavů včelstev k 1.9. V tom případě by bylo třeba přistoupit k dřívější praxi a
nechat včelaře skrz důvěrníky vyplnit stavy včelstev k 1.9. na formulář 109a. Což je ovšem
další administrativa navíc.
- Dále jsme zaznamenali nevůli některých registrovaných členů ze ZO Tošovice k poskytnutí
kopie hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť pro ústřední evidenci s odvoláním na
„GDPR“. Jednalo se především o členy, kteří po nás požadovali potvrzení o umístění
včelstev v obvodu jiné základní organizace ČSV, z.s., než u které je požadováno poskytnutí
dotace 1.D. Tato kauza byla řešena ze strany ZO Tošovice skrz ústředí ČSV. Úřednice
kanceláře ČSV v Praze kontaktovala předsedkyni telefonicky a požádala o smírčí řešení
situace. Jednatelka tedy těmto členům vystavila potvrzení aniž by nám oni poskytli
informace o počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9.
 jednatelka Kořenková Zuzana zajistí odeslání odevzdaných hlášení na ústřední
evidenci do 15.9.2018
4. Odevzdání tiskopisu „Výdej léčiva“ – Formidol + vybrané částky od včelařů
- Všichni důvěrníci odevzdali, nebo se dohodli na předání s pokladníkem
5. Plán kulturních akcí ZO ČSV Odry na podzim/zima 2018
- Místopředseda Král Tomáš informoval o náplni oslav 70. výročí ZO ČSV Odry „Medový
den“, požádal důvěrníky o spolupráci na sběru medů do soutěže. Zrušil přípravnou
schůzku týmu pořadatelů oslavy – přípravy proběhnou individuálně. Předal zúčastněným
k vyvěšení plakátky s časovým harmonogramem oslav 30.9.2018
- Poslední přednáška v tomto roce se uskuteční v rámci odpoledního programu členské
schůze 18.11.2018
 místopředseda Král Tomáš upřesní přednášejícího na 18.11.2018
6. Příprava členské schůze 18.11.2018
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- předsedkyně Ondřejová Kristýna představila návrh programu členské schůze, ten nebyl
doplněn o žádný bod
- členská schůze se bude konat v kulturním domě v Heřmanicích u Oder
- logistické zabezpečení a zajištění občerstvení obstarají včelaři z obvodu důvěrnice
Jarošové Venduly – Heřmanice u Oder, Véska, Kamenka, Heřmánky. Předem tímto
aktivním včelařům ze zmíněného obvodu děkujeme za zapojení a podporu.
7. Seznámení se zápisem ze schůze výboru 6.9.2018 + kontrola plnění úkolů
- všechny úkoly splněny
8. Pokyny pro podzimní ošetření včelstev
- nákazový referent Navrátil Pavel nebyl přítomný. Zaslal SMS ujišťující důvěrníky, že jim
Varidol předá, až jej převezme od okresní organizace, zajistí aceton.
9. Diskuse
- důvěrníci se dotazovali, Jak bude probíhat odběr měli v roce 2019?
 nákazový referent Navrátil Pavel informuje členy e‐mailem, případně na členské
schůzi 18.11.2018
- členové výboru a přítomní důvěrníci navrhli znovu kontaktovat ZO Jakubčovice n.O. a
vyzvat je k opětovnému posouzení našeho návrhu na vyrovnání ze 17.4.2018
 Předsedkyně Ondřejová Kristýna doplní tabulku návrhu o vyčíslení hodnoty
předávaného majetku pro ucelenější náhled na vypořádání
- pokladník Švarc Josef a jednatelka Kořenková Zuzana se zúčastní školení CIS, 15. 9. 2018
v obci Sedliště u F‐M, přednášející ing. Krejčí František
- VKM Oderské vrchy obnovil svoji činnost pro rok 2018/2019 v počtu 10 členů, vedoucí
kroužku je Ondřejová Kristýna, schůzky se konají každý čtvrtek od 13:30 – 15:00 v ZŠ
Heřmanice u Oder
Zapsala: Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
Za správnost: Kořenková Zuzana, jednatelka ZO
V Odrách 13.9.2018
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