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 2020-01-09,
v SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1.
2.

Nepřítomni: Král Tomáš, Rychlíkovský Josef
Přítomni: Kořenková Zuzana, Ondřejová Kristýna, Švarc Josef
Kontrola usnesení z členské schůze 3. 2. 2019
- většina úkolů je splněna, ty s termínem do výroční schůze jsou stále v procesu
 Na schůzi s důvěrníky ověřit plnění některých úkolů nákazového referenta

3.


Projednání plánu činnosti ZO pro rok 2020/21
Předsedkyně rezervuje místnost pro konání schůzí výboru v SVČ Odry v roce 2020/21 na základě Plánu činnosti.

4.

Výbor byl jednatelkou obeznámen o ukončení členství a jednohlasně schválil žádosti o přijetí nových členů:
- Přijati: Konrád Ozmar 4. 2., Mička Milan
- Ukončeno: Konrádová Emílie 4. 2., Králová Veronika 27. 12., Moravec Petr 31. 12., Navrátil Pavel 31. 12.,
Rambousek Rostislav 14. 1., Smetana Libor 16. 12., Zíma Jaromír 16. 12., Žitník Milan 31. 12..
 Jednatelka novým řádným členům ZO vytiskne průkazky, které jim předá na výroční schůzi + vytiskne a nechá
podepsat novým včelařům tiskopis „13a plná moc k zacházení s veterinárními léčivy“ a odešle jej na OO ČSV NJ

5.

Granty od městského a obecních úřadů 2020
- záměrem výboru je, požádat letos stejně jako loni obce o sponzorské dary a dotace na aktivity a provozní náklady.
Navrhovaný záměrem pro grant v letošním roce je měřící souprava vodivosti s konduktometrem.
 Předsedkyně zašle do výboru průzkum trhu s konduktometry
 Předsedkyně žádosti zpracuje a rozešle do koce ledna.

6.

Volební rok
- Přítomní členové výboru souhlasili s opětovnou kandidaturou do svých současných funkcí
 Předsedkyně připraví volné rachy na kandidátky, na schůzi s důvěrníky budou tyto archy vyplněny

7.

Příprava schůze s důvěrníky 16. 1. 2020
- výbor sestavil program schůze a rozdělil si kompetence
 Předsedkyně zašle důvěrníkům pozvánku + program.
 Nákazový referent připraví tiskopisy „objednání léčiva“, „stav včelstev“ pro předání důvěrníkům.

8.

9.

Diskuse
- Členové výboru se usnesli, že v roce 2021 (7. 1. 2021) na programu první výborové schůze bude kontrola činnosti
ZO a příprava zprávy Kontrolní komise. Účast všech členů KK na této schůzi je tedy nezbytná.
- Jelikož místopředseda Král Tomáš odstoupil z funkce, nejsou v roce 2020 plánovány žádné osvětové akce a
přednášky. Situace se může změnit po výroční schůzi, pokud si zvolíme nového místopředsedu, který se organizace
přednášek a včelařských setkání ujme. Žádosti o granty zajistí letos předsedkyně.
- Změna! Schůze s důvěrníky se v příštím týdnu uskuteční v Katovně – SVČ má v termínu schůze naplánovánu akci
a je plně obsazeno.
Úkoly
Předsedkyně pozve hosty a OOČSVNJ na výroční členskou schůzi 2. 2. 2020
Jednatelka zjistí termíny okresních aktivů pro rok 2020
Pokladník zajistí daňové přiznání ZO Odry.
Pokladník zajistí vyplacení odměn funkcionářům za rok 2019 a odvod daně.
Na schůzi s důvěrníky probrat možnosti konání výroční schůze 2021
Pokladník zjistí na schůzi s důvěrníky, kdo přebral do užívání po přítelkyni Schupferové kompresor a vyvíječ
v obvodě Kamenka-Heřmanice-Heřmánky
 Jednatelka přepošle pozvánku na přednášku přítele Juráně







V Odrách 2020-01-09

Zapsala Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO

IČO: 62331141
ev.č.: 70416

Za správnost Kořenková Zuzana, jednatelka ZO
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2401068283/2010
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