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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU S DŮVĚRNÍKY 2020-01-16,
v Katovně, Odry
1.

Nepřítomni: Král Tomáš, Švarc Josef
Přítomni: Ondřejová Kristýna, Kořenková Zuzana, Jarošová Vendula, Horníčková Anna, Večeřa Marek, Till Tomáš,
Slováček Ladislav, Štekbauer Jiří, Ambrož Martin, Rychlíkovský Josef
2.

Odevzdání podepsaných tiskopisů nákazovému referentovi
a. „ošetření včelstev proti varroóze“ odevzdali všichni. Platí nová Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace na rok 2020, kde je z povinných ošetření vyjmuto podzimní preventivní ošetření včelstev. Včelaři
mají CELÝ ROK PRAVIDELNĚ MONITOROVAT VÝSKYT ROZTOČE VARROA A PROVÁDĚT
CHOVATELSKÁ A LÉČEBNÁ OPATŘENÍ dle postupu uvedenéhom v Metodickém pokynu Státní veterinární
správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“ č. j.: SVS/2019/114754-G.
b. „ošetření včelstev aerosolem“ odevzdali všichni. Jelikož již nebude vyplácena dotace na ošetření včelstev
aerosolem, nebude se v následujícím období tento tiskopis vyplňovat.

3.

Předání tiskopisů důvěrníkům
a. „objednání léčiva“ – léčivo bude stále dotováno, ale dotace je ponížena pro dotační období 2019/2020 na 40
% z celkové částky. Léčivo budeme jako každoročně objednávat přes OONJ, abychom ponížili náklady na
dopravu. Důvěrníci objednávky předají nákazovému referentovi na schůzi 26. 3. 2020
b. „stavu včelstev k 1.5.“
 Chybou tisku nebyly tiskopisy na schůzi předány, budou nákazovým referentem zaslány mailem či předány na
výroční členské schůzi.
- 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 nákazový referent Josef Rychlíkovský před započetím
výroční schůze 02.02.2020 od 8:30 hodin v Sokolovně ve Spálově. 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 od malého jogurtu, uzavřený prodyšnou bílou tkaninou. Na kelímku musí být
uvedeno: jméno a příjmení, registrační číslo chovatele, adresa, registrační číslo stanoviště, katastr, počet 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 2020/21
- viz příloha

6.

Pro letošní rok nebyly představeny žádné návrhy na vyznamenání. Dle vnitřní směrnice ZO a směrnice ČSV nevzniká
letos žádnému členovi nárok na vyznamenání.

7.

-

Jednatelka předala důvěrníkům seznamy jubilantů v letošním roce:
Bürgermeister Rudolf (165935) 27. 1. 60 let
Mateiciucová Dana (204485) 25. 3. 65 let
Bača Jaroslav (130833)
20. 4. 75 let
Štekbauer Jaroslav (130840) 19. 5. 70 let
Šustek Josef (130848)
05. 6. 70 let
Paszko Alois (130841)
15. 6. 93 let
Kobzová Marie (171601)
17. 7. 65 let

8.
Příprava výroční členské schůze 2.2.2020 – přítomní si rozdělili úkoly k přípravě výroční schůze, viz níže.
Till Tomáš
 Potvrdí v Sokolovně ve Spálově konání výroční schůze. V součinnosti s ostatními členy Spálovského katastru zajistí
občerstvení (50 porcí), nápoje a přípravu místnosti pro konání schůze
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Pokladník
 Připraví Zprávu o hospodaření organizace 2019 a Návrh rozpočtu 2020.
 Vyplní v CIS přehled o majetku a závazcích za rok 2019
Předsedkyně
 Pozve hosty a členy na výroční členskou schůzi.
 Osloví kandidáty do volební komise. Návrhovou a mandátní komisi zastane osobně, z pozice „řídící schůze“, viz
Oběžník č. 3/2019
 Připraví v součinnosti s jednatelkou, Kontrolu usnesení z členské schůze 2019, Program, Usnesení, Zápis z výroční
schůze 2020.
 Připraví Prezentaci na výroční schůzi, Zprávu o činnosti organizace 2019, Zprávu o činnosti VKM,
 Zajistí dataprojektor a plátno.
Nákazový referent
 Zajistí hladký průběh výběru směsných vzorků na výroční členské schůzi v roce 2020.
 Zajistí ozvučení.
Jednatelka
 Připraví prezenční listiny na výroční schůzi a zajistí hladký průběh prezence členů u vstupu na výroční schůzi.
 Zajistí kopie Plánu aktivit pro členy v nákladu 50ks a bude je předávat členům při prezenci na výroční schůzi
Členové KK
 Připraví v součinnosti s pokladníkem zprávu kontrolní komise za rok 2019.
9.

Kandidátky viz příloha

10.

Diskuze
- Štekbauer Jiří upozornil na riziko krádeží včelstev v nadcházející sezóně z důvodu velkých ztrát.
- 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 2.2.2020

Zapsala: Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
Za správnost: Kořenková Zuzana, jednatelka ZO
V Odrách 2020-01-16
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