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 2019-09-05, v SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1.

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

2.

Kontrola plnění úkolů ze schůze výboru s důvěrníky konané 21.3.2019
Téměř všechny úkoly splněny, nadále však trvá:
 úkol č. 3. nákazový referent zjistí ve spolupráci s držiteli aerosolových vyvíječů stav zásob acetonu
 úkol č. 4. nákazový referent zajistí podání hlášení o provedeném jarním ošetřením plodu (č.110) Inspektorátu
KVS v Novém Jičíně a v kopii uvědomí výbor

3.

Sestavení programu schůze s důvěrníky 12.9.2019
Místopředseda rozešle pozvánku s programem schůze důvěrníkům. Zdůrazní povinnost důvěrníků předat jednatelce
dokumenty, které obdrželi od svých včelařů (žádost o dotaci 1D, statistiku a hlášení počtu včelstev).

4.

Přehled o majetku a závazcích
Pokladník informoval výbor o zaslání Přehledu o majetku a závazcích na spolkový rejstří k příslušnému datu.

5.

Včelařské setkání 22.11.2019 v Přísálí Dělnického domu
Místopředseda seznámil výbor s užším výběrem učitelů včelařství, které má v plánu oslovit. Na příští schůzi představí
jméno přednášejícího a téma přednášky. Předběžný harmonogram Včelařského setkání:
 16.00 hod zahájení výplaty dotací v hotovosti
 17.00 hod začátek přednášky

6.

Administrace dotace 1D
 Sběr žádostí o dotaci a dalších dokumentů (statistika, hlášení počtu včelstev) je plně v kompetenci
důvěrníků.
 Nejzazšími termín, kdy mohou důvěrníci odevzdat žádosti o dotaci je čtvrtek 12. 9. 2019 v 16.00 na výborové
schůzi konané v Odrách. Na žádosti odevzdané později nebude brán zřetel.
 Výbor apeluje na včelaře, aby zvolili výplatu dotace bankovním převodem. Díky tomuto opatření snížíme
administrativní zátěž a zvýšíme efektivitu výplaty dotace.
 Včelaři, kteří si přejí vyplatit dotaci v hotovosti, tak učiní osobně, nebo v zastoupení řádně zplnomocněné
osoby, jedním z následujících způsobů:
o v pátek 22. 11. 2019 od 16.00 hod v Přísálí Dělnického domu
o individuálně po domluvě s panem pokladníkem
o nevyzvednuté dotace se vracejí zpět na ústředí

7.

Prezentace ČSV Odry na Vánočních trzích města Odry 14.12.2019 a soutěž o Nejlepší med Oderských vrchů 2019
Místopředseda zajistí prostor pro pořádání akce ve spolupráci s MěÚ Odry, dále zajistí propagaci akce mezi včelaři a
veřejností. Nutností bude spolupráce s členy spolku, které tímto žádáme o pomoc při organizaci této akce.

8.

Diskuze
 Výbor se seznámil s oběžníkem ČSV č. 01/2019, zejména se zvýšením členských příspěvků. Obsah oběžníku
bude diskutován i na nadcházející výborové schůzi s důvěrníky.
 Pokladník informoval o nezaplacených členských příspěvcích nových členů. S danými včelaři se spojí a situaci
vyřeší.
 Místopředseda informoval o plánované aktualizaci webových stránek.
 Nákazový referent informoval výbor, prostřednictvím telefonního hovoru, o nedostatku fumigačních pásků.
Pokusí se zajistit další pásky z VÚV Dol. Žádáme včelaře, kteří mají přebytek pásků z minulých let, aby se
rozdělili s ostatními včelaři.
 Výbor vyzívá včelaře, kteří mají na svých stanovištím prázdné nezabezpečené úly, aby sjednali nápravu.
Otevřené úly se starým dílem jsou přístupné včelám a mohou sloužit jako zdroj nákaz (např. MVP).
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Přítel Robert Drapa žádá ostatní včelaře o pomoc při testování mezistěn. Pokud jste zakoupili nekvalitní
mezistěny, kontaktujte přítele Drapu telefonicky na 604 381 330. Vzorek vaší mezistěny bude zařazen do
výzkumu jejich kvality.

Zapsal Král Tomáš, místopředseda ZO
Za správnost: Kořenková Zuzana, jednatelka ZO
V Odrách 2019-09-05
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