Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Chraštice o.s. konané dne 6.2.2016
v jídelně mateřské školky v Zalužanech:
Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů
Omluveni: př. Křesinová, př. Machovec, př. Faktor
Neomluven: př. Bárta – nedodal vzorek měli
Hosté: př. Pivoňková, p. Fairaislová Kateřina
1. Výroční členská schůze zahájena ve 13 hodin.
V úvodu výbor ZO poblahopřál jubilantům letošního roku a to:
Př. Jindřichu Kottovi – 75 let, př. Janu Kontovi – 75 let, př. Jiřímu Taterovi – 70 let.
Jubilantům poblahopřáno i prostřednictvím časopisu Včelařství v průběhu roku,
předána Čestná uznání s odznaky Vzorného včelaře od OO ČSV a dary od ZO –
včelařské pomůcky, kukly a klobouk.
2.

Zpráva o činnosti za uplynulé období – léčení včelstev probíhalo v souladu
s veterinárními nařízeními a předpisy, kromě roztoče varroa naše včelstva
nejsou napadena žádnými dalšími predátory a nemocemi.
Dotace D1 byla rovněž provedena v souladu s předpisy ČSV, včelařský rok
v termínu uzavřen v CISu.
Naše ZO předala Včelařský kalendář 2016 na OÚ Chraštice pro ZŠ a do
Veřejné knihovny Chraštice opět ročník časopisu Včelařství 2015.

3. Předseda ZO př. Křesina a př. Hrkal vybrali vzorky měle.
Nyní je v naší ZO 216 hlášených včelstev. Jediný př. Bárta se bez omluvy
nedostavil, vzorky neodevzdal a ani na několik telefonátů nereagoval.
Budeme se snažit zjistit v čem je problém.
4. Jménem organizace byly přivítány zájemkyně o členství a to p. Fairaislová
Kateřina, dcera př. Pivoňkové. P. Fairaislové bude zaslána přihláška a
vyřízeny záležitosti se členstvím. Rovněž o členství projevila telefonicky
zájem p. Šlapáková Marcela z Kozárovic, rovněž přihláška bude předána.
5. Př. Čechová přednesla zprávu o hospodaření, předložila pokladní deník a
výpisy z banky KRK ke kontrole. Deník a sumarizaci podepsal př. Choura a
př. Kott. Předložila též návrh o zrušení zasílání měsíčních výpisů z Era banky
neboť tyto výpisy jsou nově zpoplatněny Kč 30,- měsíčně. Výpisy budou
v elektronické podobě a dle potřeby se budou moci vytisknout.
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6. Byl projednán návrh na zakoupení tiskárny pro organizaci neboť velké
množství dokumentů, které je zapotřebí pořizovat vzhledem k D1 a dalšímu
úřadování pro RV ČSV, OO ČSV atd. se obtížně zařizuje bez tiskárny.
Jednomyslně schváleno. Tiskárna bude určena k použití organizaci a jejích
členů.
7. V souvislosti se změnami v Občanském zákoníku vznikla ZO povinnost
přihlášení sídla organizace. Výbor ZO vstoupí v jednání s OÚ Chraštice
o možnosti nahlásit sídlo ZO ČSV o.s. tamtéž.
8. Př. Ing. Václav Benda vystoupil jako nákazový referent s informacemi o
semináři pro nákazové referenty, kterého se zúčastnil 16.1.2016.
Seznámil nás o situaci napadání včelstev nemocemi a predátory a nových
možnostech boje s nimi.
9. Př. Křesina a př. Hrkal obdrží prostřednictvím převodu z účtu odměnu za
provádění léčení a kontrolu včelstev všech členů ZO a to po Kč 10,- na
včelstvo. To je tedy Kč 2,160,- + 100,- Kč za benzin do vyvíječe.
10.Během měsíce února požádá ZO ČSV jako obvykle OÚ Kozárovice,
Chraštice a Zalužany a ZS Zalužany a Starosedlský Hrádek o příspěvek/dar
pro naši ZO.
V roce 2015 obdržela naše ZO tyto dary: od obce Kozárovice Kč 2.000,Od obce Chraštice Kč 1.000,-, od obce Zalužany Kč 1.000,-.
11.Diskuze – zaměřená na léčení kyselinou mravenčí, odsouhlaseno objednání
desek podle počtu včelstev, léčení proběhne po medobraní, nejpozději
v srpnu. Formidol objednají zástupci ZO u OO ČSV dle nabídky a budou
informovat všechny členy o možnostech distribuce.
12. Schůze zakončena v přátelském duchu s přáním hodně zdraví a sil do nového
roku v 15 hodin.

Dne 7.2. 2016 vypracovala Čechová M., pokladník/komunikace
K nahlédnutí na stránkách OÚ Chraštice/sport a kurtura
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