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 2019-02-03,
Hospoda U Zvoničky, Jakubčovice nad Odrou
1. Přítomni:40 ze 83 řádných členů
Procento: 48 %
Hosté: nikdo z pozvaných hostů se nezúčastnil
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 21). Přítomno 42 členů.
Během prezence členů byly místopředsedou Tomášem Králem vybrány směsné vzorky měli k povinnému vyšetření.
2. Předsedkyně Kristýna Ondřejová představila program členské schůze. Nikdo nežádal o doplnění.
(pro: 42, proti: 0, zdrželi se: 0)
3. Místopředseda Tomáš Král nominoval do návrhové komise:
předseda: Vladimíra Schupfer
člen: Dana Mateiciucová
člen: Anna Horníčková
(pro: 42, proti: 0, zdrželi se: 0)
4. Jednatelka Zuzana Kořenková informovala členskou schůzi o členech přijatých výborem od začátku roku 2018.
Radim CHOVANEC
Albín WEISSMANN
David ŠMATELKA
- členství ukončili na vlastní žádost v roce 2018.
Rostislav RAMBOUSEK
Petr SMRČKA
Představeno bylo několik grafů znázorňující demografické rozložení členů v ZO Odry a vývoj členství, stanovišť a včelstev
v letech 2015 – 2018.
5.

Předsedkyně Kristýna Ondřejová zkontrolovala usnesení z členské schůze v roce 2018, viz příloha
(pro: 42, proti.0, zdrželi se: 0)

6. Předsedkyně Kristýna Ondřejová přednesla Zprávu o činnosti za rok 2018, viz příloha
(pro: 42, proti:0, zdrželi se:0)
7. Pokladník Josef Švarc představil členské schůzi Zprávu o hospodaření za rok 2018. (pro: 42, proti: 0, zdrželi se: 0)
Návrh rozpočtu na rok 2019, (pro: 42, proti: 0, zdrželi se: 0)
viz přílohy
8. Předseda kontrolní komise Jiří Drexler přednesl Zprávu kontrolní komise za rok 2018, viz příloha
(pro: 42, proti: 0, zdrželi se: 0)
9.

Vedoucí včelařského kroužku Kristýna Ondřejová přednesla členské schůzi Zprávu o činnost VKM Oderské vrchy 2017/2108,
viz příloha

10. Předsedkyně Kristýna Ondřejová přednesla Plán činnosti pro rok 2019/20, který letos obsahuje i tabulku Rozpis termínů pro
členy, viz přílohy
(pro: 42, proti: 0, zdrželi se: 0)
11. Vystoupení hostů
Z důvodů nepřítomnosti hostů se vystoupení hostů nekonalo.
12. Předsedkyně s jednatelkou ZO Odry předaly čestná ocenění základní organizace členům:
- Ladislav Opršal – 20 let členem
- Marek Večeřa – 20 let členem, od roku 2010 důvěrníkem
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Milan Žitník – 20 let členem,
Jaroslav Blaťák – 17 let členem, 2019 oslaví životní jubileum 75 let.
Augustín Mollnhüber – 17 let členem, 2019 oslaví životní jubileum 65 let.

13. Volba referenta pro zdolávání včelích nákaz
- do roku 2022 bude zastávat tuto funkci Josef Rychlíkovský (pro:42, proti:0, zdrželi se:0)
- od roku 2022 nabídl zastávat tuto funkci František Sendler
14. Návrh výše členských příspěvků na rok 2020 pro ZO ČSV Odry (pro:40, proti:0, zdrželi se:2)
Příspěvek na člena
Náklady na léčení
Řádný člen
80,20,- / včelstvo
Registrovaný člen 50,- *)
20,- / včelstvo *)
Neorganizovaný 100,20,- / včelstvo
*) Poznámka: V případě, že se o stanoviště stará naše ZO, nikoli mateřská ZO včelaře.
15. Místopředseda Tomáš Král pozval účastníky členské schůze na tyto akce:
- Včelařský ples, v sále Lidového domu v Luboměři, sobota 02. března 2019, od 20:00 hodin
- Včelařské setkání na téma: Včelí produkty a včelařské technologie, přednáší Radek Hubač, Vinárna Dělnického domu,
Odry, pátek 15. března 2019, v 17:00 hodin
- Prezentace ZO ČSV Odry na Oderských velikonočních trzích, v Zámeckém parku, 11. dubna 2019, od 13 hodin
- Včelařské setkání na téma: téma přednášky a přednášející bude upřesněn, Odry, pátek 23. března 2018, v 16:30 hodin
- na setkání bude probíhat vyplácení dotace 1D v hotovosti
- Vyzval členy k zapojení do soutěže „Nejlepší med Oderských vrchů“, která bude letos probíhat na Vánočních trzích města
Odry, Masarykovo náměstí, 14. prosince 2019 od 12 hodin
16. Diskuse
- registrovaný člen Jaroslav Staufčík (člen ZO Suchdol nad Odrou) dotazoval současný stav rozdělení katastrů mezi ZO
Odry a ZO Jakubčovice nad Odrou. Přítomní byli informováni o aktuálním rozdělení katastrů, na kterém se obě ZO
dohodly, a které vychází z administrativních potřeb obou ZO.
17. Předsedkyně návrhové komise Vladimíra Schupfer přednesla návrh usnesení, viz příloha
(pro: 42, proti: 0, zdrželi se: 0)

Zapsala: Zuzana Kořenková, jednatelka ZO
Za správnost: Kristýna Ondřejová, předsedkyně ZO
V Jakubčovicích nad Odrou 2019-02-03
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