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ZÁPIS
Výroční členská schůze ZO ČSV, z.s. MLADOŠOVICE se uskutečnila v sobotu dne

28. ledna 2023 v hospodě v Mladošovicích v době od 13,00 do 16,00 hodin.

ÚČAST: dle prezenční listiny (z 28 včelařů 17 přítomných + 3 hosté = 61%)

ŘÍDÍCÍ SCHŮZE: Pavel CANDRA

1. ZAHÁJENÍ – provedl řídící schůze, dále jen ŘS

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU – ŘS – program byl schválen bez připomínek a dodatků

3. VOLBA NÁVRHOVÉ  KOMISE  –  do  návrhové  komise  byli  nominováni:  Jan
PÁVEK, Karel VEVERKA a Miloslava PERNICKÁ. Návrhová komise byla zvolena
jednomyslně

4. GRATULACE JUBILANTŮM – předseda spolku poblahopřál k narozeninám příteli
Karlu VONDRÁKOVI, Pavlu PEŠKOVI a Pavlu BLÁHOVI. Všichni se v lednu t.r.
dožívají 65 let. Jmenovaní obdrželi Pamětní list

5. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ – o přijetí za nové členy požádali Bohumil KUČERA a
Věra KOLÁŘOVÁ. Oba jmenovaní předložili řádně vyplněnou přihlášku za člena
ČSV. VČS vyjádřila souhlas s jejich přijetím. Tzn., že od tohoto dne, 28.1. 2023 se
stávají řádnými členy ZO ČSV,z.s. MLADOŠOVICE se všemi právy i povinnostmi.

6. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU ZA ROK 2022 – Zprávu přednesl předseda spolku
a její podrobné znění je v příloze č.1 tohoto zápisu

7. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU ZA ROK 2022 – Zprávu přednesl pokladník
spolku přítel Pavel KUČERA. Je součástí tohoto zápisu jako příloha č.2



8. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE SPOLKU ZA ROK 2022 -  Zprávu přednesl z
pověření  předsedy  KK  Martina  PETERKY  člen  KK  přítel  Jan  ŠIMÁNEK.
Konstatoval, že veškeré finanční operace proběhly v průběhu kontrolovaného období
správně a bez nedostatků. Zároveň byl fyzicky překontrolován účetní stav pokladny.
Ani zde nebyly shledány nedostatky. 

9. NÁVRH ČINNOSTI A ROZPOČTU NA ROK 2023 – přednesl jednatel spolku př.
Jan  PÁVEK.  Doplnění  ani  připomínky  nebyly  vzneseny.  Oba  dokumenty  jsou
součástí tohoto zápisu jako příloha č. 3 a 4.

10. SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2023 -  přednesl a zdůvodnil předseda spolku.
Došlo k navýšení příspěvku na léčivo z původních 35 Kč na 40Kč/včelstvo. Ostatní
zůstává v původní výši.

11. OCENĚNÍ PRÁCE VČELAŘŮ SPOLKU ZA ROK 2022
ČESTNÉ UZNÁNÍ SPOLKU  obdrželi  přítel  místopředseda  Pavel  CANDRA-  za
práci pro ostatní v rajonu LIBÍN-SPOLÍ a dále Jan ŠIMÁNEK- za vzornou starost a
péči o včelstva v KOJÁKOVICÍCH

12. DISKUSE – z průběhu diskuse, která probíhala průběžně celou schůzí nevyplynuly
žádné podněty, které by bylo zapotřebí zohlednit v příslušných dokumentech

13. USNESENÍ -  Text usnesení přednesl jednatel spolku, k jeho znění nebyly vzneseny
žádné připomínky. USNESENÍ  bylo přijato JEDNOMYSLNĚ. Příloha č. 5

14. Na závěr této části VČS bylo podáno občerstvení. 

15. VÝPLATA DOTACE 1.D ZA ROK 2022 – všichni žadatelé byli vyplaceni v souladu
se stanovenými podmínkami pro výplatu dotace. Dotace 1.D 2022 byla vyplacena
beze zbytku. Spolek není nucen vracet jakoukoli částku  zpět na účet ČSV  

16. V průběhu VČS byla vybrána měl k vyšetření. Všichni včelaři mající včelstva měl
odevzdali.  Zdravotník  spolku  přítel  Stanislav  KADLEC  ji  v  následujícím  týdnu
odveze a předá k vyšetření na KVS České Budějovice. Na základě požadavku ČSV
byl  zjišťován  zájem  členů  spolku  o  podobu  časopisu  Včelařství  v  roce  2024.
Jednoznačně převládá zájem o papírovou podobu, byť bude zpoplatněna na rozdíl od
elektronické podoby.

V Mladošovicích 29.1. 2023
Zapsal: Miroslav J E L Í N E K



                                                                                   

 

      
 
     
      

        


