Zápis z výroční členské schůze
Základní organizace Českého svazu včelařů o.s. Jeseník
konané dne 22.3.2014 v 9 hod. v restauraci Gemer.
Jednatel ZO ČSV o.s. Jeseník Ing. Grygárek přivítal přítomné a seznámil je
s programem výroční členské schůze tak jak bylo uvedeno na pozvánce.
Výroční členská zchůze zvolila následující orgány výroční členské schůze:
-

řídícím výroční schůze byl zvolen Ing. Grygárek
do mandátové komise byli zvoleni p. Slíva a p. Pánek Jan
do návrhové komise byli zvoleni p. Julina a p. Rajčula
zapisovatelem byl zvolen p. Pánek Martin.

Předseda ZO ČSV o.s. Jeseník Martin Pánek přednesl zprávu o činnosti ZO za rok
2013.
Předseda revizní komise ZO ČSV o.s. p. Greňo přednesl zprávu o kontrole hospodaření
ZO ČSV o.s. Jeseník za rok 2013. Výroční členská schůze zprávu jednomyslně schválila.
Zprávu nákazové referentky přednesl jednatel Ing. Grygárek. Situace je velmi příznivá,
pouze jeden včelař má nadlimitní výskyt roztočů.
Jednatel ZO ČSV o.s. Jeseník informoval o centrálním informačním systému (CIS), dále
bylo členům vysvětleno používání osobních údajů v ČSV o.s. a v souvislosti s novým
Občanským zákoníkem se z ČSV stane registrovaný spolek.
Výroční členská schůze ocenila jubilanty:
- p. Macek
- p. Ignačák
- p. Šimoník
- p. Kohut
- p. Vacek
- p. Maršálek
Výroční členská schůze přijala nové členy:
- Josefa Dudychu
- Davida Kubálka
V diskusi se přihlásili tito členové:
- předeseda p. Pánek předal všem přítomným členům po 5-ti řízcích včelařské
vrby s instruktáží k výsadbě.
- Dan Slíva předvedl podrobněji www stránky ZO ČSV.
- Vilém Kohut prezentoval nabídku ovocných stromů a keřů.
- Martin Pánek prezentoval výstavu Techagro 2014.
- Viliam Greňo připomněl nutnost hlášení počtu a stanoviště včelstev na městský a
obecní úřad.
- Miroslav Jati zmínil nízkou dostupnost internetu, zvláště pro starší včelaře.

-

Výbor ZOP ČSV rozhodl, že termín konání Výroční členské schůze bude vždy
třetí březnovou sobotu v 10 oo hod. v restaureci Gemer.

Výroční členská schůze ZO ČSV o.s. Jeseník schvaluje uzsnesení tak jak bylo navrženo
návrhovou komisí a to všemi hlasy.
Přílohou tohoto zápisu je:
- Presenční listina
- Pozvánka na schůzi
- Návrh usnesení návrhové komise.
Zapsal: Martin Pánek.

