Český svaz včelařů, z.s Okresní organizace Vyškov

ZÁPIS
z Výborové schůze Okresního výboru ČSV, z.s., Okresní organizace Vyškov,
která se konala dne 27. dubna 2016 (středa) ve Slavíkovicích – začátek v 17 h
s následujícím programem:
1. Zahájení
2. Přednesení návrhů na nového jednatele a zapisovatele
3. Volby nového jednatele a zapisovatele
4. Informace o možnosti zájezdu
5. Předání funkce jednatele
6. Sdělení kontrolní komise
7. Další vedení webových stránek OO
8. Program nového jednatele
9. Zdravotní situace
10. Závěr
ad 1. Schůzi zahájil předseda OO Vyškov př. Josef Hartl, přivítal přítomné
a konstatoval, že je přítomno 14 členů OV, tudíž OV je usnášeníschopný k tomu,
aby mohl zvolit nového jednatele OO Vyškov z důvodu odstoupení dosavadního
jednatele př. Ivo Pelouška z této funkce na minulé schůzi OV konané dne 24. března
2016.
ad 2. Předseda OO Vyškov př. Josef Hartl přítomným oznámil, že se mu předběžně
podařilo dohodnout s př. Jozefem Laurem – stávajícím zapisovatelem schůzí OV jeho
kandidaturu na funkci nového jednatele OO Vyškov a tímto jej tedy navrhuje a pokud
by byl zvolen, pak navrhuje př. Petra Pištělku, aby po něm funkci zapisovatele
převzal. Jiné kandidáty na tyto dvě uvolněné funkce nikdo z přítomných nenavrhl.
Př. Jozef Lauro a Petr Pištělka s kandidaturou na nového jednatele a zapisovatele
souhlasili.
ad 3. Přistoupeno k hlasování o funkci jednatele OO Vyškov př. Jozefa Laura:
pro hlasovalo 13 členů OV, proti nehlasoval nikdo a jeden se hlasování zdržel.
Novým jednatelem OO Vyškov byl tedy zvolen př. Jozef Lauro.

Přistoupeno k hlasování o funkci zapisovatele schůzí OV př. Petra Pištělky:
pro hlasovalo 13 členů OV, proti nehlasoval nikdo a jeden se hlasování zdržel.
Novým zapisovatelem schůzí OV OO Vyškov byl tedy zvolen př. Petr Pištělka.
ad 4. Nový jednatel př. Jozef Lauro poděkoval za důvěru a informoval přítomné
o jeho snaze zorganizovat pro členy ČSV, z.s. okresu Vyškov a jejich rodinné
příslušníky zájezd do Hranic na Moravě, kde by byla možnost navštívit moderní
včelařský provoz a poté si prohlédnout blízký hrad Helfštýn. Termín zájezdu je
předběžně stanoven na sobotu 25.6.2016, autobus má kapacitu 28 míst a kdo má
zájem, nechť mu do 10.5.2016 nahlásí účast. Cena by byla 250,- Kč na osobu.
ad 5. Bylo dohodnuto, že př. Ivo Peloušek jakožto bývalý jednatel OO Vyškov předá
všechny písemnosti novému jednateli př. Jozefu Laurovi, o čemž se učiní zápis.
Vlajku okresu se však bohužel dodnes nepodařilo získat od př. Oldřicha Dočekala, u
něhož by snad dosud mohla být a z důvodu jeho nynější nepřítomnosti na schůzi není
možné od něj získat aktuální informaci. Př. Jozef Lauro dále sdělí svou adresu pro
doručování písemností určených pro OO Vyškov.
ad. 6. Předseda OO Vyškov př. Josef Hartl se dotázal přítomných členů kontrolní
komise, zda již mají vše prověřeno. Kontrolní komise sdělila, že z důvodu
mimořádnosti této schůze, která byla svolána v podstatě hlavně za účelem zvolení
nového jednatele, nyní stále ještě dávají materiály dohromady, avšak na příští schůzi
OV podají vyčerpávající zprávu.
ad 7. Na dotaz nového jednatele př. Jozefa Laura bývalý jednatel př. Ivo Peloušek
sdělil, že by byl i nadále ochoten vést webové stránky OO Vyškov, tak jako předtím.
ad 8. Př. Jozef Lauro jakožto nový jednatel přednesl svůj program, o co hlavně by se
chtěl ve své nové funkci zasadit a shrnul jej do těchto osmi bodů:
1)
Prohloubit komunikaci a spolupráci se ZO
2)
Vzdělávací a přednáškovou činnost směřovat na starší generaci
3)
Zorganizovat jednou ročně zájezd k vyhlášenému včelaři
4)
Navázat družbu s jiným okresem
5)
Udělat jednou za volební období včelařský jarmark a propagovat tím naše
produkty
6)
Prezentovat práci včelařů na veřejnosti (výstavy, besedy ve školách, s
důchodci...)
7)
Více pozornosti věnovat včelařským kroužkům (výchova další generace
včelařů)
8)
Zvát předsedy ZO na schůze OV, ať se zde svěří se svými problémy
ad 9. Okresní zdravotník př. Zdeněk Nohel oznámil, že již všechna léčiva proti

varoáze, co mu přišla, rozdal do ZO a MVP se naštěstí v našem okrese zatím stále
neobjevil. Upozornil na okolnost, že podle nové vyhlášky se nesmí léčiva u něj a ani
v ZO skladovat a vše se musí co nejdříve rozdat jednotlivým včelařům. Podmínky
pro skladování jsou totiž stejné jako u humánních léčiv a tyto nejsme schopni splnit.
ad 10. Závěrem předseda OO Vyškov př. Josef Hartl poděkoval přítomným za účast
s tím, že pokud se nic vážného nestane, pak by příští schůze OV ČSV Vyškov byla
pravděpodobně až v srpnu 2016.
Zápis provedl: Mgr. Petr Pištělka
Zápis ověřil: Jednatel Ing. Jozef Lauro

