Zápis z
Výborové schůze OO ČSV Vyškov,
která se konala dne 10.9 2015 (čtvrtek) ve Slavíkovicích začátek 17.00hod,
program:

1 - záhájení – předseda
2- zpráva o činnosti - předseda
3- informace o hospodaření s finančními prostředky - účetní
4- informace o zdravotním stavu včelstev na okrese - jednotliví členové
ZO
5-informace ( výběr) ze stanov ČSV se zaměřením na okresní organizaci
6 stanovit rozsah a plán práce OO ČSV Vyškov - jednatel
7- diskuse zaměřená k rozsahu a plánu práce OO, zdravotní situaci, ...
atd.
Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil předseda přítel Hartl
2. Zprávu o činnosti OV přednesl př. Hartl. Zmínil se o právních názorech na případný krach
hlavního spolku a povinnosti pobočního spolku při uhrazení pohledávek hlavního spolku.
Dále informoval členy OV o účasti
na KKV (možnosti a nemožnosti využití nového
Gabonu). Navrhl odměny pro funkcionáře a to takto: Jednatel, předseda a zdravotník -1500kč,
kulturní referent 500 Kč.
3. Zprávu o hospodaření s finančními prostředky přednesla př. Pilátová. Informovala přítomné
o problémech ZO Ivanovice na Hané o nezaplacených příspěvcích, dále o nezaplaceném
dopravném u ZO Drnovice, Ivanovice na Hané, Luleč, Rašovice a Ruprechtov. Navrhla
způsob profinancování prostředků za „administraci dotace D1“
4. O zdravotním
stavu včelstev v okresu informoval pří. Nohejl. Informoval o výskytu
hniloby včelího plodu po létech v Krkonoších dále referoval o nejbližším výskytu moru
včelího plodu (Koryčany, Čelčice-Vincencov cca. 8 km od vojenského újezdu).
5. Tento bod programu byl převeden do diskuse. Jednalo se více méně o to jestli okresní
výbor , orgán jako takový má své opodstatnění v hierarchii Českého svazu včelařů.
6.Jednate př. Peloušek vystoupil s návrhem na na plán práce pro OV ČSV Vyškov. Navrhl pro
zkvalitnění informačního toku zřídit webové stránky pro okresní výbor dále proškolení
funkcionářů OV a ZO v CIS ( termín leden 2016)
7.př.Pilátová informovala přítomné o provedení obnovy podpisů v bance (předseda, jednatel
a pokladní) dále požádala o zaslání zápisů ze schůze pro všechny členy a dodání kopií
velkých technických průkazů k vyplacení jízdného.

Př. Dočekal se zabýval zbytečností okresního výboru (nemá pravomoci, neplní dřívější
funkci shromažďování informací od ZO vznikem CIS navrhuje zrušit) Oponoval jednateli př.
Pelouškovi při oznámení nových možností zřízení internetových stránek.
Př. Reich-navhl zkvalitnit propagaci včelařství v okresu pomocí zapůjčováni praporu okresu,
dále udělováním odznaků vzorný včelař a diplomů.(prapor má ??? v držení př. Dočekal)
Př. Lauro navrhl v součinnosti se ZO okresu provádět provést namátkové kontroly včelstev
k dotaci D 1.
Př. Hartl informoval o své osobní účasti a účasti př. Pilátové za OV Vyškov na KKV dne
26.9.2015
Zástupce ZO Rousínov nabídl možnost účasti na přednášce p. Švamberka dne 2.10.2015
v Rousínově v Záložně

Usnesení:
OV Vyškov na svém jednání dne 10.9.2015 schválil a to ze 17 členů bylo přítomno 12 členů
jednohlasně :
-předložené hospodaření s finančními prostředky
-udělení odměn pro předsedu jednatele a zdravotníka ve výši 1500 kč a kulturního referenta
ve výši 500 Kč
-způsob profinancování finančních prostředků za administraci dotace D1
-plán práce OV Vyškov:
1x za kalendářní rok provést okresní schůzi (konferenci)
1x za čtvrtletí provést schůzi OV Vyškov
-zřídit internetové stránky OV Vyškov
-zabezpečit školení členů OV Vyškov a ZO v informačním systému CIS
-provést v součinnosti se ZO okresu namátkové kontroly včelstev na dotaci D1u jednotlivých
ZO okresu
-zabezpečit jednu přednášku před okresní konferencí
-1 x za rok zabezpečit zájezd .
Zápis provedl: Ing. Jozef Lauro

Jednatel Ing. Ivo Peloušek

Předseda Josef Hartl

