
ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

ZO ČSV,z.s. Mladošovice 25.1. 2020

1. Schůzi zahájil řídící schůze – jednatel ZO př.Mgr. Jan PÁVEK. z 27 řádných členů

bylo přítomno: 19. Schůze je tedy usnášeníschopná. Zároveň nechal hlasovat o

způsobu  hlasování  v  průběhu  celé  schůze.  Návrh  na  aklamaci  byl  přijat

jednomyslně.

2. Předložený  program  schůze  byl  odhlasován,  návrhy  na  jeho  změnu  nebyly

podány.

3. Bylo přistoupeno k volbě návrhové komise ve složení př.Ing. Karel VEVERKA, Ing.

Jindřich SKAMENE a Miloš TABERY. Hlasovalo se o celé komisi najednou. Návrh

byl přijat. 

4. Předseda ZO př. Ing. Miroslav JELÍNEK přednesl zprávu, která hodnotila práci

organizace za období od roku 2015 do roku 2019. Ke zprávě nebyly vzneseny

žádné připomínky. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

5. Pokladník ZO přítel. Pavel KUČERA přednesl samostatnou zprávu o hospodaření

za roky 2015 až 2019. Rovněž k této zprávě nebyly vzneseny připomínky. A je

součástí tohoto zápisu.

6. Zprávu kontrolní komise přednesl přítel Jan ŠIMÁNEK. Konstatoval, že kontrolní

komise  neshledala  žádně  nedostatky  v  hospodaření  a  výdaje  i  příjmy  ZO

odpovídají kontrolované dokumentaci.

7. Jednatel  ZO přítel  Mgr.  Jan  PÁVEK přednesl  „Plán  práce  na  rok  2020“  jako

samostatný  dokument  a  „Rozpočet  na  rok  2020“  rovněž  jako  samostatný

dokument. Oba dva dokumenty byly schváleny jednomyslně

8. Jednatel ZO př. Mgr. Jan PÁVEK přednesl návrh členských přísdpěvků na rok

2020. Návrh byl přijat jednomyslně.

9. V diskusi vystoupili: starosta obce Mladošovice pan Miroslav LEŠTINA

10.Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k volbě

a) orgánů ZO 
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aa) do výboru ZO byli navrženi: CANDRA Pavel, JELÍNEK Miroslav, HOVORKOVÁ

11.Nikola, KADLEC Stanislav, KUČERA Pavel, PÁVEK Jan, VONDRÁK Karel

          K jeho složení nebyly vzneseny žádné námitky. Výbor ZO byl zvolen jednomyslně

ab) do  kontrolní  komise  ZO  byli  navrženi:  PEŠEK  Pavel,  PETERKA  Martin,

ŠIMÁNEK  Jan.  K  navrhovanému  složení  nebyly  vzneseny  žádné  připomínky.

Kontroní komise ZO byla zvolena jednomyslně.

ac) jako důvěrníci byli navrženi:

pro obvod MLADOŠOVICE-PETROVICE – př. Karel VONDRÁK

pro obvod LHOTA-VLACHNOVICE – př. Pavel KUČERA

pro obvod KOJÁKOVICE – př. Jan ŠIMÁNEK

pro obvod LIBÍN-SPOLÍ – př. Pavel CANDRA

Navržení důvěrníci byli zvoleni jednomyslně

12. Jako delegáti na okresní konferenci ČSV České Budějovice byli navženi:

HOVORKOVÁ  Nikola,  JELÍNEK  Miroslav,  KUČERA  Pavel  a  jako  náhradník

CANDRA Pavel

všichni navržení delegáti byli zvoleni jednomyslně.

13.Předseda  ZO  př.  Ing.  Miroslav  JELÍNEK  poděkoval  všem včelařům  za  práci,

kterou odvedli v průběhu hodnoceného období a předal každému včelaři ZO malý

věcný dar - včelařský klobouk.

14.Předseda  návrhové  komise  př.Ing.  Karel  VEVERKA  přečetl  návrh  usnesení  z

Výroční  členské schůze.  Vzhledem k tomu,  že už k němu nebyly žádné další

připomínky, nechal řídící schůze hlasovat o jeho přijetí. Usnesení bylo schváleno

tak, jak bylo navrženo a přečteno. Je samostatnou součástí tohoto zápisu.

15.Řídící schůze ukončil zasedání a pozval přítomné k občerstvení.

            Zapsal: Miroslav  J e l í n e k
V Mladošovicích 26.1. 2020


