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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 2018-11-18,
OBECNÍ HOSPŮDKA, HEŘMANICE U ODER
1. Přítomni: 24 z 84 řádných členů
Procento: 20,16%
Hosté: 4
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 21)
2. Představení a schválení programu schůze (pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0)
Předsedkyně Ondřejová Kristýna, představila program členské schůze.
Nikdo nežádal o doplnění.
Program viz příloha
3. Volba návrhové komise (pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0)
Místopředseda Král Tomáš navrhl členy návrhové komise:
předseda: Jarošová Vendula
člen: Schupfer Vladimíra
člen: Horníčková Anna
4. Kontrola usnesení z výroční členské schůze 2018-02-04, viz příloha
ad bod 4.11., z prezence na dnešní členské schůzi bylo zřejmé, že úkol splněn nebude.
- ze 78 členů ZO Odry, kteří žádali o dotaci 1.D
- jen 17 požádalo o výplatu dotace 1.D na bankovní účet (přestože 30 členů má v systému ZO Odry uveden bankovní účet pro
bezhotovostní platební styk)
- 61 členů zvolilo výplatu dotace 1.D v hotovosti
- ale jen 20 členů si dotaci osobně vyzvedlo na dnešní členské schůzi, která byla k výplatě dotace 1.D primárně určena viz
Rozpis termínů na období 2018/19, Usnesení z výroční členské schůze 4.2.2018, Pozvánka na členskou schůzi a Program
členské schůze 18.11.2018, které byly členům zaslány e-mailem, nebo předány důvěrníky, či zveřejněny na vývěskách v obcích
- jen 5 členů pověřilo PLNOU MOCÍ k vyzvednutí dotace svého důvěrníka či jinou osobu
- pokladníkovi ZO Odry tedy zbylo 36 připravených nevyzvednutých částek dotace 1.D, které by dle pravidel, měl pro důvod
„nevyzvednutí dotace“, odeslat zpět do Prahy k vrácení
- na členské shůzi jsme se nicméně rozhodli pro ústupek – nevyzvednuté dotace převzali důvěrníci (v současné chvíli již nelze
letošní dotaci 1.D zaslat na účet)
- do 23.11. kontaktuje každý včelař ve svém vlastním zájmu svého důvěrníka a dohodněte si způsob převzetí dotace 1.D oproti
podpisu
- po tomto datu nevyzvednuté dotace 1.D vracíme zpět do Prahy
- v příštím roce budou mít včelaři opět možnost požádat o výplatu 1.D na bankovní účet - vyzýváme všechny členy, aby tak
učinili. Stačí, když v e-mailové zprávě doručené na adresu ZO Odry zoodry@vcelarstvi.cz uvedou číslo bankovního účtu a při
vyplňování žádosti 1.D zatrhnou „žádám o výplatu dotace na bankovní účet“
- v roce 2019 již nebudeme přistupovat k předávání hotovosti důvěrníkům, pokud k tomu nebudou včelařem POVĚŘENI PLNOU
MOCÍ, kterou svým podpisem přijmou. Avšak i nadále budou mít včelaři nedisponující bankovním účtem možnost výplaty 1.D
v hotovosti, a to na členské schůzi konané v listopadu 2019 v Heřmanicích u Oder. Nevyzvednuté dotace budou po zakončení
schůze vráceny na účet ZO Odry a odeslány do Prahy.
ad bod 4.12., podzimní trojfázové ošetření včelstev proti Varroáze je v procesu, na většině území ZO Odry již proběhly první
dvě fáze fumigace. Prognóza nadcházejících teplot mluví o mrazech, proto se již na dnešní členské schůzi přítomní včelaři
domlouvali na třetí fázi aerosolem.
5. Volba člena kontrolní komise (pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0)
- Stávající člen kontrolní komise, Drexler Jiří, navrhl př. Zálešákovou Ilonu. Navržení i hlasování proběhlo za nepřítomnosti př.
Zálešákové Ilony, jelikož se členské schůze neúčastnila, dopředu však dala př. Drexlerovi souhlas s navržením a přijetím
funkce členky KK po zvolení.
6. Volba referenta pro zdolávání včelích nákaz
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- Předem oslovení členové odmítli funkci referenta pro zdolávání včelích nákaz, ani na dnešní členské schůzi nebyl navržen
žádný kandidát. Přítomní členové byli požádaní, aby oslovili další členy ve své blízkosti pro volbu referenta pro zdolávání
včelích nákaz.
- Volba referenta pro zdolávání včelích nákaz bude následovat na Výroční členské schůzi.
7. Diskuse
- Důvěrnice Jarošová Vendula vznesla dotaz na postup při vyloučení členů, kteří dlouhodobě nespolupracují a nedodržují
stanovené termíny. Toto téma se již jednou probíralo na výroční členské schůzi v roce 2017, viz usnesení USNESENÍ z výroční
členské schůze 2017-03-07 v Jakubčovicích nad Odrou. Stanovy ČSV se k této problematice staví následovně: „Článek 8,
Porušení povinností a řešení sporů, 1. Nesplní‑li člen povinnosti zakotvené ve stanovách nebo uložené kompetentními orgány
svazu a není‑li předpoklad, že účelu bude dosaženo pouhým projednáním věci ve výboru příslušné základní organizace, může
mu být uloženo jedno z těchto opatření: a) napomenutí, b) odvolání z funkce, c) vyloučení ze svazu. 2. Postupy řešení porušení
povinnosti upravuje jednací řád ČSV.“ dále pak „Článek 12, Členská schůze (výroční členská schůze), 5. Výroční členská
schůze: g) rozhoduje o opatřeních za porušení stanov a usnesení orgánů svazu.“ Jednací řád ČSV se k problematice vyjadřuje
takto: 2) PORUŠENÍ ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ ČLENY ČSV 1. Poruší-li nebo neplní-li člen povinnosti vyplývající ze stanov
ČSV nebo závazných opatření vydaných příslušnými orgány ČSV na základě těchto stanov, je výbor ZO ČSV, ve které je člen
veden v členské evidenci, povinen – jestliže toto porušení zjistí nebo je-li mu oznámeno – záležitost projednat, případně
nebude-li projednáním dosaženo účelu, může rozhodnout o napomenutí, odvolání člena z funkce nebo vyloučení člena z ČSV.
2. Za tímto účelem výbor ZO pozve člena, jehož se záležitost týká, na schůzi výboru, a to prokazatelně alespoň 10 dní předem.
3. Jestliže se člen k projednání věci nedostaví, může výbor záležitost projednat a rozhodnout i v jeho nepřítomnosti. 4. Usneseli se výbor, že účelu bylo dosaženo projednáním věci na výborové schůzi, považuje se řízení za ukončené. 5. S výsledkem
projednání věci, případně s rozhodnutím ve smyslu odst. 1 seznámí výbor nejbližší členskou schůzi. 6. Rozhodne-li výbor o
napomenutí, odvolání nebo vyloučení člena, zašle neprodleně písemné rozhodnutí a to prokazatelnou formou dotčenému
členovi. 7. Proti rozhodnutí výboru, kterým byl člen vyloučen z ČSV, se může člen odvolat k členské schůzi a to do 15 dnů ode
dne, kdy je mu doručeno rozhodnutí výboru. 8. ZO ČSV, na jejíž členské schůzi má být projednáváno rozhodnutí o odvolání
člena proti vyloučení z ČSV , je povinna o tom vyrozumět člena, který toto odvolání podal, prokazatelně alespoň 10 dní předem.
9. Členovi, o jehož odvolání se na členské schůzi jedná, musí být v případě jeho přítomnosti dána možnost se vyjádřit před
přijetím rozhodnutí v této věci. 10. Nedostaví-li se člen na členskou schůzi, která bude o jeho odvolání rozhodovat, může
členská schůze záležitost odvolání člena projednat a rozhodnout i v jeho nepřítomnosti. 11. Rozhodnutí členské schůze o
odvolání člena proti vyloučení z ČSV se zašle písemně a v prokazatelné formě k rukám člena do 15 dnů po konání členské
schůze, která o odvolání rozhodla. Proti rozhodnutí členské schůze se může člen odvolat do 15 dnů od doručení tohoto
rozhodnutí k Rozhodčí komisi ČSV. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodčí komise ČSV rozhoduje s konečnou platností.
- Při navýšení počtu včelstev u člena, který má členské příspěvky na daný rok řádně zaplaceny a oznámí tuto skutečnost v
průběhu roku své ZO ČSV, z. s. (jednatelce Kořenkové Zuzaně), vybere základní organizace částku podle počtu navýšených
včelstev (pokladník Švarc Josef). Platba členského příspěvku za navýšená včelstva během roku není povinná. Je to možnost,
chce-li mít člen všechna svá včelstva chráněna Svépomocným fondem ČSV. Včelař může nahlásit k navýšení počtu včelstev
i oddělky, které bude mít pojištěné stejně jako kmenová včelstva.
- Proces vypořádání se ZO Jakubčovice nad Odrou stále ještě trvá. Na počátku listopadu se měla uskutečnit schůzka zástupců
obou ZO s 1.místopředsedou Poništem Mirostlavem ve Frýdku-Místku. Pan Poništ však schůzku zrušil a posunul kompetenci
na předsedkyni ČSV Machovou Jarmilu, ta 7.11. volala předsedkyni ZO Odry, Ondřejové Kristýně. Předsedkyně Svazu v
podstatě řekla, že pokud nedošlo k rozdělení naší ZO formou usnesení členské schůze ZO Odry, ale formou vyčlenění skupiny
členů, kteří si na vlastní ustavující schůzi založili svoji ZO, pak z právního hlediska a vzhledem ke stanovám svazu, nemají ZO
Jakubčovice n.O. právo na žádný majetek a finance ZO Odry. A pokud by ZO Odry přece jen něco chtěla dát ZO Jakubčovice
n.O., pak ne formou dohody, ale jako dar. A v případě majetku pouze ten, který ZO Odry nenabyla v rámci dotačních titulů, a
když by se jednalo o takový majetek, pak pouze ten, který má ZO Odry ve vlastnictví déle než 5 let. Předsedkyně ZO Odry
Ondřejová Kristýna poděkovala předsedkyni Svazu Machové Jarmile za informace a požádala ji, aby stejné informace podala
také jednateli ZO Jakubčovice, Petru Lackovičovi. Při zahájení dnešní schůze přišel do svazové pošty mail od jednatele ZO
Jakubčovice, Lackoviče Petra, ve kterém žádá o termín schůzky obou ZO k finálnímu vypořádání.
- K zamyšlení do budoucna v naší organizaci máme několik obvodů, ve kterých by se mohly konat naše Výroční a Členské
schůze, čímž by rotovaly po celém území ZO Odry. Takto organizované schůze by podporovaly snížení nákladů za pořádání
schůzí a zajištění občerstvení, které v současné době spotřebitelsky nakupujeme formou služby od provozovatele
restauračních služeb. Občerstvení zajištěné svépomocí kompetentních členů či jejich rodinných příslušníků nabízí snížení
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nákladů a posilování ducha spolku. Veřejné prostory na obcích jsou spolkům poskytovány bezúplatně či za snížené nájemné.
V neposlední řadě by takto svépomocně zajišťované schůze podporovaly a oživovaly ducha spolkového života. Protože zdravý
spolek tvoří jeho aktivní členové, osoby vedené společným zájmem. Přítomní členové navrhli, že v roce 2020 se bude konat
Výroční členská schůze ve Spálově.
- Na základě zájmu podal místopředseda Král Tomáš přítomným informace o Medovém dni a oslavě 70.výročí svazu ZO Odry
ve Spálově. Zahájení oslavy začalo v 9.30 hod. Mší svatou za včely a včelaře, po Mši svaté byla u kostela vysazena lípa
s pamětní deskou. Následoval program a občerstvení v Sokolovně. V 11 hod. započala přednáška učitele včelařství př. Vydry
Petra. Po celý den probíhala soutěž o Nejlepší med Oderských vrchů, do které bylo zapsáno na 30 vzorků. K poslechu hrála
dechová kapela Oderanka. Pro děti připravil program klaun Pepino Prcek. Součástí výstavní byla také prezentace ZO ČSV
Tošovice na téma včelí vosk a prosklený úl s živými včelami. Přítomní členové ZO Tošovice diskutovali s hosty nad včelařskými
tématy. Včelařský kroužek Oderské vrchy měl připravenou dílničku pro děti i dospělé. Byla uspořádána výstava starých
včelařských pomůcek a náhled do staré včelařské historie. Nabídnuto bylo bohaté občerstvení v podobě guláše, medových
dortů, koláčů, zákusků i nápojů i jiných pochutin. Současně probíhal prodej medů a medoviny od členů ZO Odry. Vyhodnocení
soutěže o nejlepší med Oderských vrchů ve třech kategoriích: med lipový př. Klevar, med pastový př. Kobza Vladimír, med
lesní př. Kořenková Zuzana. Děkujeme všem, kteří se svou pomocí a účastí zasloužili o zdar celé akce. Přednostní dík patří
místopředsedovi př. Královi Tomášovi, za to že celou akci zajistil. DĚKUJEME!
- Přítomní členové schválili Usnesení z členské schůze, viz příloha (pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0)
- Po zakončení členské schůze proběhla výstava sbírky př. Wolfa Františka z Hradce nad Moravicí. Sbírka prezentovala
odznaky, mince, medaile a kalendáře se včelařskou tématikou z celého světa.
- Dále následovala přednáška př. Pravdy Břetislava na téma problematika včelařských velkoprovozů – Včelaření ve velkém aneb
jak se včelaří na včelařské farmě.
8. Úkoly
 včelaři – nahlásit na zoodry@vcelarstvi.cz čísla bankovních účtů, v roce 2019 žádat o výplatu dotace 1.D bezhotovostně
na účet
 včelaři – dokončit podzimní ošetření včelstev proti Varroáze
 KK – zvolí předsedu KK, předseda podepíše čestné prohlášení pro zápis do spolkového rejstříku
 výbor – postoupit vyplněné tiskopisy ČSV (č.106) - Ošetření včelstev proti Varroáze v roce 2018 inspektorátu KVS
V N.Jičíně v originále a OO NJ v kopii.
 včelaři – v případě provedení podzimního ošetření včelstev aerosolem podat o tom zprávu na tiskopisech ČSV (č.107) za
účelem nárokování dotace.
 výbor – postoupit vyplněné tiskopisy ČSV (č.107) opatření BOJ PROTI VARROÁZE - ošetření aerosolem, v originále OO
NJ a kopie KVS.
 včelaři – zaplatit členské a registrační příspěvky pro rok 2019 nejpozději do 15. 12. 2018
 včelaři – vzorky zimní měli na výroční členské schůzi, nejpozději do 3. února 2019
Zapsala Zuzana Kořenková, jednatelka ZO
Za správnost Kristýna Ondřejová, předsedkyně ZO
V Heřmanicích u Oder 2018-11-18
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