Zápis z výroční členské schůze
ZO ČSV Jevíčko ze dne 21.2.2016
Schůze byla zahájena 10.09 hod. předsedou Ladislavem Vašíček
Předseda seznámil přítomné s programem schůze.
Před vlastním projednáváním jednotlivých bodů bylo konstatováno usnášení schopnosti nadpoloviční většinou
členů dle prezenční listiny
počet přítomných členů 44 z celkového počtu 77 členů organizace.
Následně proběhla:
Volba návrhové komise ve složení: předseda Bc. Jaroslav Mauer, Skácel Antonín, Klein Zdeněk

Hlasovaní schůze: zvolena všemi hlasy
Volba mandátové komise ve složení: předseda Vašíček Lubomír, Felner Josef, Štindl Karel
Hlasovaní schůze: schváleno všemi hlasy
Dále jednatel organizace Bc. Jaroslav Mauer přednesl zprávu o činnosti organizace.
Seznámil přítomné se statistikou organizace např. počet proběhlých výborových, členských a okresních
schůzí. Jednatel seznámil také s množstvím objednaných léčiv v minulém roce a jejich cenou.
Dále seznámil přítomné se statickými daty zjištěnému při zpracování dotace 1D. Největší pozornost pak
zaměřil na seznámení s ošetřením včelstev prostřednictvím aerosolu. Zde byly zmíněny výsledky vyšetření
odběru měly za rok 2015 a jejich srovnání s rokem 2014 na základě tohoto srovnání bylo jednoznačně
doporučeno všem členům ošetřování včelstev pomocí aerosolu. Dále vyslovil poděkování všem dárcům medu
z jejich produkce a seznámil kolik finančních prostředků bylo vybráno a kam se peníze investovali.
Jako poslední zmínil vyhodnocení soutěže o logo organizace ZO ČSV Jevíčko, kterou organizace pořádala ve
spolupráci s místní ZŠ Jevíčko.
Následovala zpráva pokladníka ZO Stanislav Hanák:
Ve které pokladník seznámil přítomné se stavem pokladny a vyúčtováním za rok 2015
Dále byla přednesena zpráva kontrolní komise přednesl ing. Miloslav Meixner:
Seznámil ve své zprávě s výsledkem kontroly hospodaření organizace za rok 2015, kde nebyly shledány při
vedení finančních prostředků žádné chyby.
Následovala zpráva zdravotníka organizace Lubomíra Vašíčka:
Ve své zprávě seznámil přítomné s výsledky odběru měli a stav MPV v lokalitě ZO Jevíčko Dále seznámil
přítomné s obsahem školení pro zdravotníky organizace v Nasavrkách.
Dalším bodem schůze bylo seznámení s plánovanými akcemi pro rok 2016
Zprávu přednesl předseda organizace př. Vašíček:
- Výlet TECH AGRO
- Akce v areálu chovatelů 06/2016 ve spolupráci s AVZO Jevíčko
- Jevíčská pouť – tradiční akce organizace podpořená dobrovolnými dary od jednotlivých členů organizace
formou příspěvkem medu z vlastní produkce. Vlastní výběr darů by probíhal od jednotlivých členů
prostřednictvím jednotlivých důvěrníků
Hlasovaní schůze: pro: všichni

Jako další bod bylo projednání Ošetření včelstev aerosolem – úhrada nákladů spojených s ošetřením
Přednesl př. Bc. Jaroslav Mauer

Dle proběhlého ošetření včelstev aerosolem v roce 2015 přepočítány faktické náklady na ošetření 1
včelstva takto:
Náklad na léčivo na ošetření 1 včelstva

8 Kč

Odměna včelaře provádějící aerosolování

15 Kč / včelstvo

Cestovní náklady, které budou vyúčtovány celkovým počtem ujetých km se sazbou 6,- Kč/km děleno
celkovým počtem včelařů, kteří si nechali svá včelstva ošetřit aerosolem. Následná dotace ze strany
ČSV bude odečtena v poměrné výši na jednotlivé včelaře.
Hlasovaní schůze: pro: 43

zdržel se:1

Dále proběhla volba důvěrníků organizace pro obce ZO Jevíčko, Slatina a Bělá u Jevíčka
Za lokalitu Jevíčko byl na vlastní žádost odvolán stávající důvěrník př. Valík Pavel. Jako nový důvěrník byl
navržen př. Zdeněk David
Hlasovaní schůze: pro:43

zdržel se:1

Za lokalitu Slatina byl odvolán ze zdravotních důvodů Petr Jaroslav a jako nový důvěrník byl navržen př.
Vašíček Ladislav ( Velké Opatovice )
Hlasovaní schůze: pro: zvolen všemi hlasy

Za lokalitu Bělá u Jevíčka byl odvolán ze zdravotních důvodů Koukal Ivan a jako nový důvěrník byl
navržen př. Miroslav Nárožný
Hlasovaní schůze: pro:43

zdržel se:1

Dále proběhlo hlasování o přijetí nových členů do ZO Jevíčko:
Josef Bojanovský, Ing. Ladislav Blábolil, Zdeněk David, Petr Válek, František Nešpor, Martin Říha, Zdeněk Jurdič,
Miroslav Gloc ml.

Hlasování schůze: pro: všichni
Dále bylo předáno ocenění bývalým funkcionářům naší ZO za jejich dlouholetou práci pro naši
organizaci. Vyznamenání a drobný dárek bylo předáno předsedou organizace:
Karel Štindl, Mgr. Vladimír Hebelka, Stanislav Hanák, Miroslav Kozelek

Následovalo občerstvení
Posledním bodem bylo schválení návrhu usnesení členské schůze ZO ČSV Jevíčko

Hlasovaní schůze: schváleno všemi hlasy

V Jevíčku dne 21.2.2016
Předsedající schůze: ……………………………………..
Ladislav Vašíček
Zapisovatel:

…………………………………….
Bc. Jaroslav Mauer

Ověřovatel zápisu

…………………………………….
Lubomír Vašíček

