
Zápis  z  jednání  předsednictva OO ČSV dne  08.02.2018 

 

Přítomni: př. Heger – předseda, př. Krejčí – pokladník, př. Šauer – zdravotní referent. 

Omluveni: př. Padělek – nemoc. 

Za OKRK: př. Švonc 

 

Obsah jednání: 

 

1.  Došlá pošta:                     

    - žádná doručená pošta.      

 

2. Výsledek hospodaření OO ČSV za rok 2017: 

 

    - zprávu o hospodaření OO ČSV za rok 2017 přednesl př. Krejčí, 

    -  rozpočet byl v průběhu roku 2017 čerpán dle návrhu schváleného na plenárním zasedání  

       OO ČSV, OO ČSV hospodařila s úsporou, podrobná zpráva o hospodaření  

       bude součástí plenárního zasedání OO ČSV v březnu 2017, 

    - dále př. Krejčí přednesl návrh rozpočtu na rok 2018. 

 

3. Stanovení termínu kontroly hospodaření OO ČSV ze strany OKRK: 

  - kontrola bude provedena dne 28.02.2018 od 15.00 hod.,  

    předseda OKRK př. Švonc vyrozumí všechny členy komise a zajistí jejich účast,  

    dále s ohledem na rezignaci paní Šimonové ze ZO ČSV Polička na všechny svazové  

    funkce, tedy i na fci. člena OKRK, zajistí předseda OKRK v součinnosti s předsedou  

    ZO ČSV Polička navržení nového člena OKRK z této ZO tak, aby na březnovém  

    plenárním zasedání mohlo dojít k jeho kooptaci, 

 

4. Příprava plenárního zasedání OO ČSV Svitavy: 

 

    - datum konání plenárního zasedání stanoveno předsednictvem OO ČSV na 14.3.2018 od  

      15.00 hod. v salonku restaurace Astra ve Svitavách, 

    - zúčastní se všichni funkcionáři OO ČSV, všichni členové Okresní revizní komise při OO  

      ČSV, dále budou zváni všichni předsedové ZO ČSV, kteří nejsou členy OO ČSV  a  

      MVDr. Hrdonka, pozvání zajistit nejpozději do 05.3.2018 př. Padělek. 

 

      Program plenárního zasedání OO ČSV: 

 

      1) Zahájení (př. Heger) 

      2) Zpráva předsednictva OO ČSV od posledního plenár. zasedání OO ČSV (př. Padělek) 

      3) Zpráva o hospodaření OO ČSV ze rok 2017 (př. Krejčí) 

      4) Návrh rozpočtu na rok 2018 (př. Krejčí) 

      5) Zpráva OKRK za rok 2017 (př. Švonc) 

      6) Plán činnosti OO ČSV na rok 2018 (př. Heger) 

      7) Seznámení s nákazovou situací v okrese Svitavy (MVDr. Hrdonka) 

      8) Diskuse 

      9) Návrh na usnesení (př. Heger) 

      10) Závěr         

 

 

 



5. Různé: 

 

    - př. Šauer vyzval všechny ZO ČSV, aby mu nejpozději do 12.02.2018 doručily požadavky 

      na léčivo pro jarní ošetření včelstev proti varroáze, 

    - př. Šauer ve spolupráci s př. Švoncem zajistí do 15.02.2018 potvrzení objednávky léčiva  

      Veterinárním lékařem a její odeslání do VÚ Dol, 

    - léčivo pro jarní ošetření následně vydá př. Šauer dne 14.03.2018 na parkovišti před  

       restaurací Astra, a to před zahájením plenárního zasedání, 

    - z iniciativy předsedů ZO ČSV Litomyšl, ZO ČSV Polička a ZO ČSV Svitavy proběhne  

      po skončení plenárního zasedání setkání se zástupcem Včelařského spolku Mladá  

      Boleslav sdružujícího včelaře mimo rámce Českého svazu včelařů, z.s., účast dle vlastního  

      uvážení. 

 

 

 

                                                                                          Zapsal : 

                  

                                                                                          př. Mgr. Bc. P. Švonc 

 


