Zápis z plenárního zasedání OO ČSV
Frýdek – Místek, o.s. rozšířené o předsedy ZO ČSV
1.

2.










3.


4.
5.







6.


7.
8.

Uvítaní hostů a vedení celého plenárního zasedání př. Březina.
Uctění památky Milana Fiži minutou ticha.
Zpráva předsedy OO ČSV F –M, o.s. př. Jaroslava Kopečka.
Kontrola posledního usnesení.
Lupa Karel – námitka na provedení posledního zápisu a návrhu na usnesení.
Informace ohledně výdeje léčiv.
Informace ohledně plánu práce na rok 2014.
Informace ohledně nových stanov.
Informace o novém chovatelském řádu.
Informace o dotacích Moravskoslezského kraje pro začínající včelaře.
Podnět předsedům ZO ať výbory ZO oceňují – vyznamenávají své členy.
Informace o tekutých invertních krmivech.
Informace o nákazové situaci včelstev – léčení včelstev, zdravotní stav včelstev a
přípravky léčiv.
Zpráva pokladníka OO ČSV F – M, o.s. př. Ing. Hynka Labaje
Informace o dotaci 1 D příspěvek na administraci
Informace o příspěvku ZO ČSV 1 kč./včelstvo na chod OO ČSV F – M, o.s. a podpora
včelařských kroužků
Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise OO ČSV F – M, o.s. př. Jaroslava Bartáka
Zpráva z RV ČSV,o.s. př. Karla lupy
Informace ohledně chodu předešlého vedení RV ČSV, o.s.
Informace o sestavení nového vedení RV ČSV, o.s.
Seznámení s novým vedením RV ČSV, o.s.
Informace o posledním jednání předsednictva RV ČSV, o.s.
Informace o registru ČMCHS
Informace o oběžníku ČSV č. 1.
Informace o vyšetření na spory moru včelího plodu po 5 letech
Jaroslav Kopeček informace o centrálním informačním systému (CIS)
Informace o přípravě sjezdu a přípravě nových zástupců ZO, OO a člena RV.
Informace o nákazové situaci v působnosti OO ČSV, o.s. Frýdek - Místek
Zpráva kulturního referenta OO ČSV, o.s. F-M př. Miroslava Poništa
Zpráva referenta pro práci s mládeži OO ČSV, o.s. F-M př. Stanislava Zeliny

9. Diskuze
 Ing. Kanclíř ZO Krmelín - odstoupení z funkce předsedy a představení nového
předsedy Radka Třísku
 Matýsek ZO Jablunkov – informace o novém lihovém zákonu
 Zvyšující administrace ohledně nakládaní s léčivy
 Vysoké náklady za úhradu vyšetření moru včelího plodu (finanční možnosti ZO)
 Hynek Labaj ZO Bystřice nad Olší – informace o výdeji a distribuci léčiv
 Hill ZO Stará Ves – zabezpečení ČSV výdej a distribuce léčiv
 Kopeček Jaroslav ZO F-M SVS – systém proplácení a vyšetření vzorků na mor vč. Plodu
 Jaroslav Barták ZO Kozlovice – chovatelský řád- náklady spojené s vyřízením
 Informace o prodeji akcii Včela Předboj
 Rozpočtová nekázeň ČSV
 Lupa Karel ZO Šenov – reakce na příspěvek Jaroslav Bartáka
 Reakce a připomínka na činnost revizní komise
 Železník ZO Sedliště informace o zajištění vyšetření moru včelího plodu po 5 letech
 Vitula Petr ZO Dobrá dohoda se SVS ať informuje o vyšetření moru vč. plodu po 5
letech (změny ve vedeních ZO ČSV)
 Marie Knodlová ZO F-M informace o letním pobytu včelařiků
 Informace o financování ČSV
 Informace o včelařských kroužcích
 Richard Grohmann ZO Horní Datyně – špatná informovanost ohledně nákazové
situace (neúčast zaměstnanců SVS)
 Informace o výběru vzorků
 Kopeček Jaroslav ZO F-M situace kolem stavu včelstev (ČMCHS)
 Vyšetření včelstev a zdravotní stav včelstev
 Hynek Labaj ZO Bystřice nad Olší – financování léčiv a Inko o čísle účtu OO ČSV
 Poništ Miroslav ZO Horní Lomná – prodloužení faktur SVS
 Lupa Karel ZO Šenov – informace o stavu kontroly včelstev zaměstnancem SVS při
vyšetření moru včelího plodu
 Nebyla informace o připomenutí plenárního zasedání na stránkách OO ČSV F-M
 Mrozek ZO Bystřice nad Olší – kdo se zúčastnil centrálního informačního systému
(CIS)
 Petr Vitula ZO Dobrá - školení CIS uskutečnit v Moravskoslezském kraji pro ZO
Moravskoslezského kraje
 Poništ Miroslav ZO Horní Lomná – informace o jednání s představiteli RV ČSV
V Hradci nad Moravicí
 Kanclíř ZO Krmelín – umístit katastrální mapu s nákazovou situací moru včelího plodu
 na stránky OO ČSV F-M
 Mokrýš Stanislav ZO Dolní Domaslavice – pověřit SVS o informovanosti na vyšetření
moru včelího plodu po 5 letech.

 Dušan Polášek ZO Krmelín - návrh usnesení a doplnění usnesení
 Lupa karel ZO Šenov – vznesl připomínku ohledně důvěry na funkci člena RV
 Knodlová Marie ZO F-M – Informace ohledně pronájmu prostor (archivní dokumenty)
10. Dušan Polášek – informace o rozšíření návrhu usnesení
11. Hlasování : přítomno 37 z celkového počtu 47
10 chybí – účast 78,7%
Hlasování:
pro schválení usnesení 37
zdržel se hlasování 0
proti schválení usnesení 0

Zápis provedl: Petr Vitula předseda ZO ČSV Dobrá
6.4.2014 Dům včelařů Chlebovice

