Český svaz včelařů, z.s. , Okresní organizace Vyškov

Zápis
z Výborové schůze Okresního výboru ČSV Okresní organizace Vyškov,
která se konala dne 1. 12. 2015 (úterý) ve Slavíkovicích začátek 17.00 hod,
Program:

1 –Schválení dohod o provedení práce pro funkcionáře OO na rok 2016
2- Schválení rozpočtu na rok 2016
3- Administrace 1D za OO a za ZO
4- 10.sjezd ČSV
5-Dotace JMK na rok 2016 (nové návrhy)
6- Informace zdravotních referentů o vyšetření MVP na okrese Vyškov
7- Provádění kontrol pokladny
8-Plán činnosti na rok 2016
9- Diskuze
Průběh schůze:

.Schůzi zahájil předseda př. Hartl
1.př.Hartl seznámil členy výboru s dohodami o provedení práce pro funkcionáře OO na rok
2016. Výbor schválil. Ze 17 členů 15 přítomných 1 se zdržel hlasování.
2.Návrh rozpočtu vyrovnaného OO Vyškov na rok 2016 přednesla př. Pilátová.
Příjmy
Příjem členských příspěvků 15% 15 000,00
Dary a dotace - místní
Dotace - aerosol
35 000,00
Přednášková činnost
3 000,00
30% za léky od ZO
100 000,00
Úroky - účet
10,00
Administrace dotace 1D
Příjmy celkem

33 000,00
186 010,00

Výdaje
Dary a dotace - místní
Dotace - aerosol
35 000,00
Náklady na roční schůzi, přednášky 3 000,00
30% za léky pro ZO
100 000,00
Poplatky - účet
1 000,00
Poštovné
1 000,00
Na administrativní činnost
1 510,00
Cestovné
5 000,00
Kredit telefon
2 000,00
Administrace dotace 1D

33 000,00

práce na dohodu

4 500,00

Výdaje celkem

186 010,00

3. př. Pilátová seznámila členy OO se stavem administrace dotace D1. Do 1. 12. 2015
nedostatky u ZO Luleč, Otnice, Rousínov, Ruprechtov a Šaratice. Dotace u OO Vyškov byla
profinancována dle směrnic ČSV
4.10.sjezd ČSV- po provedené diskuzi i na toto téma proběhlo hlasování o podpoře kandidátů
na funkci předsedy ČSV.Z 15 přítomných 13 hlasovalo pro současného předsedu JUDr. Karla
Bruklera 1 byl pro protikandidátku př.Machvou a 1 se zdržel hlasování. Dále bylo
zdůrazněno, že návrhy na změnu stanov svazu (připomínky) je možné odevzdat do zahájení
sjezdu.
5.Dotace JMK na rok 2016 –po krátké diskuzi na toto téma výbor OO jednoznačně podporuje
návrh př. Hartla o doplnění dotace o pylodárné a nektarodárné keře a stromy.
6.př.Nohel seznámil výbor OO se způsobem provedení vyšetření MVP na okrese Vyškov.
Hlavní důraz bude položen na části okresu které sousedí s okresy u kterých se vyskytuje
MVP. Pro okres bylo přiděleno 150 tub na vzorky. Vzorky, žádost a seznam odevzdat
zdravotníky jednotlivých ZO př.Nohelovi do 13.12.2015
7-Na základě rozhodnutí výboru OO bude u pokladny OO provedena kontrola 2x do roku
8-Plán činnosti na rok 2016
Školení příslušníků okresní organizace ČSV z CIS provést v měsíci leden v prostorách ZOO
parku Vyškov
Vzorky na vyšetření zimní měly na varoa destruktor předat př. Nohelovi 6-7. 2. 2016
Žádosti na léčiva na rok 2016 předat zdravotníky ZO př. Jaromíru Kyjovskému do 15. 2.
2016

9.Diskuze.
Př. Hartl navrhl doplnit vebové stránky okresu o všechny ZO včetně všech vesnic a mapu
okresu Vyškov dále o telefonní čísla a o e-mailové adresy všech členů OV ČSV Vyškov
všichni přítomni s tímto souhlasily
Př.Lauro-navrhl provést včelařský výlet do Olšovce u Hranic na Moravě a na hrad Helfštýn
v měsíci červen
Př. Matuška upozornil na odevzdání formuláře“ léčení „v roce 2015 do února.
Př.Raich- zdůraznil v souvislosti s aférou „Včelpo“ ,že v případě kdyby byl z RV ČSV někdo
v dozorčí radě Včelpa by měl odstoupit
Usnesení:
OV Vyškov na svém jednání dne 1.12.2015 schválil a to ze 17 členů bylo přítomno 15 členů
jednohlasně :
-předložený návrh rozpočtu na rok 2016
-způsob profinancování finančních prostředků za administraci dotace D1
-doplnění plánu práce OV Vyškov:
-doplnit internetové stránky OV Vyškov
-zabezpečení školení členů OV Vyškov a ZO v informačním systému CIS v lednu 2016
-zabezpečení včelařského zájezdu v měsíci červen 2016
-provedení výborové schůze v měsíci únor 2016
Zápis provedl: Ing. Jozef LAURO

