
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ZO ČSV MLADOŠOVICE

29.1. 2022

ZÁPIS
ŘÍDÍCÍ SCHŮZE: Pavel CANDRA
ÚČAST: viz prezenční listina

K bobu 2) Program schůze byl schválen jednomyslně

K  bodu  3)  proběhla  volba  návrhové  komise  ve  složení  př.  Jan  PÁVEK,  Nicole

HOVORKOVÁ  a Karel VONDRÁK

K  bodu  4)  předseda  spolku  předal  v  zastoupení  členský  průkaz  pro  MVDr.  Jitka
PREDIGER jejímu manželovi MVDr. Pavlu PREDIGEROVI. Paní MVDr. PREDIGEROVÁ

se nemohla osobně schůze zúčastnit – opatrování dětí

K bodu 5) předseda spolku př. Miroslav JELÍNEK přednesl zprávu o činnosti spolku za
období dvou let - 2020 až 2021. V roce 20221 se VČS nemohla uskutečnit z důvodů

opatření v souvislosti s covidem 19. Zpráva byla podrobná a postihla všechny oblasti
působnosti spolku. Podrobnosti viz. samotná zpráva, uložena u předsedy

K  bodu  6)  pokladník  spolku  př.  Pavel  KUČERA  přednesl  samostatnou  zprávu  o

hospodaření  za  období  2020  až  2021.  Podrobnosti  viz.  samotná  zpráva.  Uložena  u
pokladníka
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K bodu 7) kontrolní  komise pracovala ve složení  př.  Jan ŠIMÁNEK a Pavel PEŠEK.

Předseda KK př. Martin PETERKA byl ze schůze omluven. KK konstatovala, že vedení
účtů a veškeré transakce za hodnocené období jsou v pořádku.

K bodu 8) Jednatel spolku přednesl návrh činnosti a rozpočtu na rok 2022. Spolek bude

hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 

K bodu 9) Jednatel spolku př. Jan PÁVEK přednesl návrh příspěvků na rok 2022. Zůstaly
ve stejné výši jako v roce 2020. 

K bodu 10) Předseda spolku Miroslav JELÍNEK předal ČESTNÉ UZNÁNÍ spolku:

       Nicole HOVORKOVÉ, Pavlu KUČEROVI  a Karlu VONDRÁKOVI, zároveň také
blahopřál příteli Stanislavu KADLECOVI k významnému životnímu jubileu - 70. Předal

mu dárkový balíček.

K bodu 11) Diskuse – předseda informoval schůzi o možnosti čerpání dotace EU na
tvorbu a propagaci včelařství v roce 2022. Byly podniknuty kroky k výrobě propagačních

předmětů ve spolupráci s tiskárnou Java. Nože, čepice. Vše je konzultováno s ČSV tak,
aby  bylo  vše  v  souladu  s  pravidly  čerpání.  Využijeme  maximální  možnou  sumu

10.000Kč, kdy nám bude proplacena dotace ve výši 90%. 

K bodu 12) USNESENÍ bylo přijato jednomyslně

K bodu 13) OBČERSTVENÍ. Poděkování za přípravu patří Štěpánu HANZALOVI, Milušce
PERNICKÉ, Nicole HOVORKOVÉ  a Miladě VONDRÁKOVÉ. 

K bodu 14) Pokladník spolku př. Pavel KUČERA  vyplatil dotaci 1.D 2021. 

K bodu 15) Zdravotník př. Stanislav KADLECE  v průběhu schůze vybral měl od členů

spolku.  Měl  odevzdali  všichni  členové,  kteří  mají  včelstva.  Měl  bude  odeslána  do
laboratoře v pondělí 31.1. 2021. Osobně ji předá př. KADLEC. 

V Mladošovicích 30.1. 2022
Zapsal: Miroslav JELÍNEK




