
Zápis z
Základní organizace 

konané dne 21. 3. 2015

Jednatel ZO ČSV o.s. Jeseník Ing. Grygárek p
s programem výroční členské sch
 

1) Na úvod jednání výro
našich členů pana  Huberta Rainolta a Josefa Mikulce.

 
2) Výroční členská zchůze zvolila následující orgány výro

 
- řídícím výroční schůze byl zvolen Ing. Grygárek
- do mandátové komise byl zvolen p. Macek
- do návrhové komise byla
- do volební komise byl zvolen p. Raj
- zapisovatelem byl zvolen Ing. Grygárek

 
3) Zprávu předsedy ZO 

nemocného předsedu místop
 
4) Zprávu revizní komise ZO 

Jeseník za rok 2014 p
p. Švajka. Výroční čl

 
5) Zprávu o nákazové situaci

zhoršila, šest včelařů 
 

6) Výroční členská schů
Pánka, místopředsedu p. Miroslava Jatiho, a jednatele Ing. Zde

 
7) Výroční členská schů

Švajku, nákazového refernta p. Martina Pánka, IT technika p.
revizora Ing. Kateřinu Pánkovo

 
8) Výroční členská schů

 
- Petr Vitásek 
- Lukáš Polívka 
- Jiří Jež 
- Rudolf Palzer 
- Ivo Černil 
- Radek Baroš 

 
9) Výroční členská schů

 
Výše paušálních náhrad důvě

Zápis z výroční členské schůze 
Základní organizace Českého svazu včelařů o. s. Jeseník

21. 3. 2015 v 10 hod. v restauraci Gemer.
 

SV o.s. Jeseník Ing. Grygárek přivítal přítomné a seznámil 
enské schůze tak, jak bylo uvedeno na pozvánce.

jednání výroční členské schůze přítomní uctili památku zem
 pana  Huberta Rainolta a Josefa Mikulce. 

ůze zvolila následující orgány výroční členské sch

ůze byl zvolen Ing. Grygárek 
do mandátové komise byl zvolen p. Macek 
do návrhové komise byla zvolena Ing. Pánková 
do volební komise byl zvolen p. Rajčula a p. Pavlíček 

elem byl zvolen Ing. Grygárek 

ZO ČSV o. s. Jeseník  o činnosti ZO za rok 2014 p
edsedu místopředseda pan Jati. 

revizní komise ZO ČSV o. s. o kontrole hospodaření ZO 
přečetl ing. Grygárek, podrobný komentář

ní členská schůze zprávu jednomyslně schválila.

Zprávu o nákazové situaci přednesl jednatel Ing. Grygárek. Situace se velmi 
řů  má nadlimitní výskyt roztočů. 

lenská schůze zvolila na další volební období předsedu p. Martina 
edsedu p. Miroslava Jatiho, a jednatele Ing. Zdeň

lenská schůze zvolila na další volební období pokladníka p
nákazového refernta p. Martina Pánka, IT technika p.

řinu Pánkovou. 

lenská schůze přiala tyto nové členy: 

lenská schůze schválila roční odměny činovníkům ZO 

ůvěrníkům  90,- Kč na člena úseku 

 

s. Jeseník, 
restauraci Gemer. 

ítomné a seznámil je 
jak bylo uvedeno na pozvánce. 

ítomní uctili památku zemřelých 

lenské schůze: 

za rok 2014 přednesl za 

ření ZO ČSV o. s. 
etl ing. Grygárek, podrobný komentář přidal pokladník 

 schválila. 

dnatel Ing. Grygárek. Situace se velmi 

ředsedu p. Martina 
edsedu p. Miroslava Jatiho, a jednatele Ing. Zdeňka Grygárka. 

ze zvolila na další volební období pokladníka p. Vincence 
nákazového refernta p. Martina Pánka, IT technika p. Daniela Slívu a 

ZO ČSV Jeseník 



předsedovi     
místopředsedovi   
jednateli    
pokladníkovi    
nákazový referent   
IT technik    
 

10) Změny důvěrník ů - na výro
část Lipová – Lázně.

11) Výroční členská schů
 
- p. Ervín Neugebauer 
- p. Jaroslav Střecha 
- p. František Dubský 
- p. Václav Polák 
- p. Václav Pavlíček 
- p. Alois Maršálek 

 
12) Výroční členská schů

ČSV  ve složení:   p. Jati , p. Pánek, Ing. Grygárek, p. Macek 
 
 

K diskusi se přihlásili tito členové.
             Přítel Slíva seznámil 
systému. 
             Přítel Kohut informoval a pozval 
penzionu Nodus, která se koná dne 
   
 
Výroční členská schůze ZO 
návrhovou komisí a to všemi hlasy.
 
Přílohou tohoto zápisu je: 

- Presenční listina 
- Pozvánka na schůzi 
- Návrh usnesení návrhové komise.

 
Zapsal:  Ing. Zdeněk Grygárek
 
 

  1000,- Kč 
  500,- Kč 
  3000,- Kč 
  1000,- Kč 
  1000,- Kč 
  1500,- Kč 

na výroční členské schůzi se nepodařilo na
ě. 

lenská schůze ocenila jubilanty: 

 

 

lenská schůze schválila delegáty na výroční schůzi okresní organizace                             
SV  ve složení:   p. Jati , p. Pánek, Ing. Grygárek, p. Macek  

členové. 
ítel Slíva seznámil členskou základnu s činností centrálního informa

ítel Kohut informoval a pozval členy ZO ČSV na přednášku
se koná dne 11. 4. 2015 v 10:00. 

ze ZO ČSV o.s. Jeseník schvaluje usnesení, jak bylo navrženo 
návrhovou komisí a to všemi hlasy. 

usnesení návrhové komise. 

k Grygárek 

 

najít důvěrníka pro 

okresní organizace                             
 

ostí centrálního informačního 

u pana Sciskali do 

jak bylo navrženo 


