Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Chraštice o.s. konané dne 7.2.2015
v jídelně mateřské školky v Zalužanech:
Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů
Omluveni: př. Křesinová, př. Šlapák, př. Pivoňková, př. Faktor ze zdravotních
důvodů
1. Výroční členská schůze (dále VČS) zahájena ve 14 hodin.
Předseda ZO př. Křesina vybral vzorky měle a provedl statistiku úhynu
včelstev. Bohužel se stavy včelstev naší ZO snížili o třetinu. Přes zimu
přišlo pryč členům naší ZO zatím 78 včelstev, z 227 je nyní počet 148
včelstev. Toto je nejnižší stav včelstev, jaký tu kdy byl.
2. Ze správy o činnosti za uplynulý rok:
uspořádání přednášky př. Hocha v naší organizaci
účast na akci dobříšských včelařů, přednáška př. Uváčika
na Studeném vrchu
léčení probíhalo v souladu s nařízeními KVS
účast na všech okresních zasedáních
prováděn monitoring nových neorganizovaných včelařů
3. Zpráva KRK – př. Kott, př. Choura, př. Machovec:
Kontrola pokladního deníku, hotovosti a výpisů z ERA účtu.
KRK schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření.
4. Jubilantovi př. Jaroslavu Šlapákovi byl předán domů diplom – čestné
uznání s darem od ZO, včelařským kloboukem za práci pro organizaci,
za získávání mládeže pro včelaření zvláště.
5. Za finanční dary od obcí byly zakoupeny tři kusy refraktometrů v celkové
ceně 2.880 Kč. Refraktometry převzali pro obec Zalužany př. Hrkal, pro
obec Kozárovice př. Novák, pro obec Chraštice př. Kott. Tito důvěrníci
budou za refraktometry ručit a půjčovat ostatním členům.
6. Př. Benda v diskuzi o stavu včelstev přednesl návrh o opatřeních na příští
rok s důrazem na léčení, varuje před četným používáním gabonu a vzniku
rezistence, preferuje měkkou chemii – kyselinu mléčnou, šťavelovou a
mravenčí, zdůrazňuje včasné zaléčení včelstev bezodkladně po posledním
medobraní.
7. Provedeno objednání léčiva na příští včelařský rok.
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Usnesení VČS:
I.
II.
III.
IV.

VČS bere na vědomí informaci o účasti a schopnosti usnášení
Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ZO
Stanovuje počet členů výboru na 4, počet členů KRK na 3
Bere na vědomí volební komisi z rady starších a to:
př. Machovec, př. Tater, př. Konta, př. Novák

V.

Volební komise navrhuje předsedou př. Křesinu, jednatelem př.
Hrkala, pokladníkem př. Čechovou, nákazovým referentem
př. Bendu.
Volební komise navrhuje členy KRK př. Kotta, př. Chouru,
př. Machovce.
Volební komise navrhuje delegátem na okresní konferenci
př. Křesinu, náhradníkem př. Hrkala.
Volební komise navrhuje kandidátem do okresního výboru
OO ČSV př. Čechovou, náhradníkem př. Kotápiše.
Volební komise navrhuje kandidáta do krajského aktivu př. Bendu,
náhradníka př. Čechovou.

VI.

Předložené návrhy byly všemi členy VČS kladně přijaty.
VČS ukončena v cca 16 hodin.

Zápis dne 10.2.2015 provedla Čechová M., pokladník/komunikace
Všechny zápisy ZO ČSV Chraštice o.s. lze sledovat na stránkách
www.obec-chrastice.cz/kultura a sport/ČSV Chraštice o.s.
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