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 S DŮVĚRNÍKY 2019-01-17,
v SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1.

Nepřítomni: Král Tomáš, Jarošová Vendula, Večeřa Marek, Till Tomáš
Přítomni: Ondřejová Kristýna, Kořenková Zuzana, Švarc Josef, Horníčková Anna, Slováček Ladislav, Štekbauer Jiří

2.

Odevzdání podepsaných tiskopisů jednatelce
a. „ošetření včelstev proti varroáze“ neodevzdali: Král Tomáš, Večeřa Marek, Till Tomáš
b. „ošetření včelstev aerosolem“ neodevzdali: Král Tomáš, Večeřa Marek, Till Tomáš
 Důvěrníci, kteří neodevzdali podepsané tiskopisy, a přesto chtějí svým včelařům poskytnout tento servis, tak
mohou učinit po individuální domluvě s jednatelkou do 27.1.2019.

3.

Předání tiskopisů důvěrníkům
a. „objednání léčiva“ si nepřevzali: Král Tomáš, Večeřa Marek, Till Tomáš
b. „stavu včelstev k 1.5.“ si nepřevzali: Král Tomáš, Večeřa Marek, Till Tomáš
 Důvěrníci, kteří si nevyzvedli výše zmíněné tiskopisy, a přesto chtějí svým včelařům poskytnout tento servis,
tak mohou učinit po individuální domluvě s jednatelkou do 3.2.2019.
- Důvěrníci nevybírají předem peníze na objednaná léčiva, v nabídce jsou i další přípravky, které se v minulých letech
neobjednávaly, viz Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

4.

Informace k předání směsných vzorků k vyšetření/výsledky
- V souladu s plánem bude vzorky měli od včelařů vybírat místopředseda Král Tomáš před započetím výroční schůze
03.02.2019 od 8:30 hodin v hospodě U Zvoničky v Jakubčovicích nad Odrou. Včelaři, kteří se nemohou schůze
účastnit, mají možnost požádat svého důvěrníka o doručení vzorků na členskou schůzi. Vzorky budou upraveny
standartním způsobem - vysušený vzorek, v kelímku, uzavřený prodyšnou bílou tkaninou. Na kelímku musí být
uvedeno: jméno a příjmení, registrační číslo chovatele, adresa, registrační číslo stanoviště, katastr, počet včelstev.
- Dle nařízení KVS pro MSK se budou katastry Luboměř, Dobešov a Veselí u Oder vyšetřovat na mor včelího plodu
po dvou letech po zrušení ochranného pásma. Jeden vzorek proto musí obsahovat měl maximálně z 25 včelstev.
- O výsledcích vyšetření vzorků zimní měli budou včelaři informováni e-mailem a na vyžádání prostřednictvím
důvěrníků či nákazového referenta.

5.

Plán činnosti ZO pro rok 2019/20
- viz příloha

6.

Přítomní jednohlasně schválili návrhy na vyznamenání v roce 2019
- Opršal Ladislav (130898)
ČESTNÉ UZNÁNÍ ZO v ČSV od roku 1999
- Večeřa Marek (157312)
ČESTNÉ UZNÁNÍ
v ČSV od roku 1999, důvěrníkem od 2010
- Žitník Milan (130865)
ČESTNÉ UZNÁNÍ
v ČSV od roku 1999
- Blaťák Jaroslav (130917)
ČESTNÉ UZNÁNÍ
v ČSV od roku 2002, jubilant 75 let
- Mollnhüber Augustin (162291)
ČESTNÉ UZNÁNÍ
v ČSV od roku 2002, jubilant 65 let
 Kořenková Zuzana vykomunikuje návrhy s důvěrníky, kteří se schůze neúčastnili a návrhům se nevyjádřili.
Připraví Návrhy na vyznamenání a Diplomy.

7.

Jednatelka předala důvěrníkům seznamy jubilantů v letošním roce:
- Vladimír Kobza (157315)
9. 2. 65 let
- Jiří Kazimír (197589)
20. 3. 60 let
- Antonín Duchoň (130831)
30. 5. 80 let
- Alois Paszko (130841)
15. 6. 92 let
- Zdeněk Lev (204072)
4. 7. 65 let
- Božislav Sommer (130909)
23. 7. 65 let
- Václav Bača (130837)
22. 8. 80 let
- Josef Švec (130891)
24. 8. 70 let
- Jaroslav Blaťák (130917)
16. 11. 75 let
- Augustin Mollnhüber (162291)
19. 11. 65 let
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8.

Diskuze
- Švarc Josef navrhl nabídnout k převedení katastrální území Klokočůvek v současné kompetenci ZO Odry, do
kompetence ZO Jakubčovice n.O. V současné době máme na katastrálním území Klokočůvek jen jednoho řádného
člena naší ZO. ZO Jakubčovice n.O. v dané lokalitě eviduje členy tři. Nepředpokládáme, že by se daná situace do
budoucnosti obrátila.
 Ondřejová Kristýna osloví ZO Jakubčovice s návrhem.
- Švarc Josef upozornil, že je potřeba se všemi funkcionáři ZO Odry v novém roce znovu podepsat Dohodu o provedení
případně Vzdání se nároku na finanční odměnu funkcionáře.
 Zajistí Švarc Josef na výroční schůzi 3.2.2019
- Ondřejová Kristýna informovala o pozvánce OO ČSV NJ na školení řidičů amatérů 6.2.2019 v Šenově. Zájemcům o
školení bude proplaceno cestovné na základě podepsané Smlouvy o poskytování cestovních náhrad a vyplnění
cestovního příkazu.
 Ondřejová Kristýna přepošle pozvánku všem funkcionářům.
- Ondřejová Kristýna navrhla úpravu členských příspěvků pro rok 2020
 Návrh projedná výbor a přednese na výroční členské schůzi 3.2.2019

Zapsala: Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
Za správnost: Kořenková Zuzana, jednatelka ZO
V Odrách 2019-01-17
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