Usnesení z Okresní konference ČSV Frýdek-Místek,o.s.
Dům včelařů Chlebovce, 19.4.2015
Okresní konference českého svazu schvaluje:
Zprávu předsedy OO ČSV Frýdek-Místek,o.s., Jaroslava Kopečka
Zprávu o hospodaření OO ČSV Frýdek-Místek,o.s., Ing. Hynka Labaje
Zprávu revzní komise OO ČSV Frýdek-Místek,o.s., Jaroslava Bartáka
Zpráva zástupce RV ČSV, Karla Lupy
Volba členů okresního výboru, okresní kontrolní a revizní komise, volba delegátů,
náhradníka na IX. sjezd ČSV
6. Schválení návrhu kandidáta do vyšších orgánů svazu.
1.
2.
3.
4.
5.

Okresní konference českého svazu ukládá:
1. Projednat na nejbližším zasedání předsednictva OO diskusní příspěvky
nezodpovězené na konferenci.
2. Spolupracovat se zástupci KVS ve Frýdku-Místku při tlumení nebezpečných včelích
nákaz a zabezpečovat léčbu včelstev.
3. Ustanovit jednotlivé odborné komise dle potřeb OO.
4. Prohloubit spolupráci s Polskými a Slovenskými včelaři.
5. Zabezpečovat trvalé zvyšování odborné úrovně včelařů okresu pravidelnými
přednáškami a poradenskou službou. K tomu plně využívat včelařský dům
v Chlebovicích.
6. Věnovat zvláštní pozornost rozšiřování včelařské základny a zvláště práci s mládeží.
7. Uložené úkoly usnesení konference rozpracovat do časového harmonogramu práce
předsednictva OO. Kontrolu plnění provádět na plenárních zasedáních OO ČSV.
8. Delegátům okresní konference ukládá projednat úkoly usnesení konference ve svých
ZO a rozpracovat je podle vlastních podmínek do plánu činností ZO ČSV.
9. Delegátům zvoleným na X. Sjezd ČSV uplatnit ve sjezdových materiálech návrhy a
požadavky vzešlé z okresní konference.
10. Okresní kontrolní a revizní komisi ukládá:
a) sledovat činnost a práci okresního výboru
b) podávat pravidelné zprávy o plnění úkolů na plenárních zasedáních
c) doporučovat opatření ke zdokonalení práce jak v OO, tak v ZO
Doplnění usnesení okresní konference:
1) Schvalujeme příspěvek jednotlivých ZO na činnost OO ČSV Frýdek-Místek 1Kč ze
včelstva (pro výpočet se bere stav hlášený na D1)
2) Objednávky léčiva je nutno nahlásit: GABON do 15.5.2015, léčivo na podzimní
ošetření do 30.6.2015 ( objednávky přijímá nákazový referent okresní organizace)
3) Návrhujeme MVDr. Marii Baštinskou jmenovat přednášejícím odborníkem pro tlumení
nákaz
4) Navržení delegáti na sjezd: Miroslav Poništ, Jaroslav Kopeček, Petr Vitula,
náhradníci: Václav Kožušník, Josef Kohút
5) Návrhujeme Marii Knodlovou do RV, do výboru práce s mládeží
6) Bereme na vědomí návrhy ZO Frýdek-Místek a ZO Jablunkov pro změny stanov ČSV
Za návrhovou komisi:

předseda Dušan Polášek

……………………………….

člen ………………………

……………………………….

člen……………………….

………………………………..

