Zápis z okresní konference ČSV konané v Poděbradech dne 25.4.2015
Účast: 12 delegátů z 5 ZO (z celkového počtu 8 ZO), 5 hostů
Začátek: 9.45
Zahájení: př. Lounek připoměl zemřelé členy OO: př. Košeka, př.Sucháneka.
Př.Lounek předal vyznamenání RV přátelům: Knapovi, Karlovi, Veselému, Černému a
Krejčímu.
Proběhla volba pracovního předsednictva: Na návrh př.Lounka bylo schváleno předsednictvo ve
složení přátelé Lounek, Povolný, Šup a Douša.
Delegáty bylo schváleno, aby mohli hlasovat i všichni hosté.
Př. Lounek přečetl program okresní konference, ten byl doplněn a schválen.
Byly navrženi a jednohlasně schváleni tito členové komisí:
mandátová: přátelé Šup a Bílý
návrhová: přátelé Povolný, Douša, Holý
volební : přátelé Lounek, Knap a Fér Badřich.
Přátelé Lounek a Povolný přečetli zprávy o činnosti okresní organizace.
Př. Šup přečetl zprávu o hospodaření. Zpravu OKRK přečetl př. Douša.
O zprávách bylo hlasováno jednotlivě a všechny byly jednomyslně schváleny.
V diskusi poděkoval př. Opluštil za finanční příspěvek okresní organizace na pořádání soutěže.
Stanovisko k návrhu stanov: př. Lounek seznámil přítomné s problematikou v souvislosti se
změnou občanského zákoníku.
Z diskuse vzešel návrh nezabývat se názorem př. Švamberka, ale žádat o vylepšení návrhu stanov
legislativní komise. Přátelé Opluštil a Bílý pak formulovali návrh:
Okresní komise žádá, aby návrh stanov legislativní komise upravila tak, aby byla omezena právní a
finanční odpovědnost pobočných spolků za hospodářskou činnost svazu.
Tento návrh byl schválen.
Dále př. Lounek navrhl, aby Hlavní směry činnosti po X. sjezdu ČSV byly doplněny takto:
-působit tak, aby včelařství bylo především a nadále složkou lidské činnosti pro obnovu
duševních a fyzických sil samotného včelaře, jak tomu bylo u většiny včelařů doposud.
Rovněž tento návrh byl schválen.
Přátelé Beneš a Opluštil formulovali návrh na rozšíření bodu 3. Aby byl doplněn takto:
-zajistit zjednodušení distribuce léčiv a s tím spojené administrativy.
Návrh podpořen a schválen.
Proběhla diskuse o rozpočtu.
Návrh př. Lounka hlasovat o kandidátech do výboru na konkrétní funkce aklamací byl jednomyslně
schválen.

Př. Lounek navrhl, aby pro příští období byl výbor OO pětičlený ve složení: předseda,
místopředseda, jednatel, hospodář a další člen bez funkce. Tento návrh byl schválen.
Volba výboru OO ČSV Nymburk:
Byl zvolen výbor ve složení předseda: Josef Lounek, ZO Poděbrady
místopředseda: Jaroslav Beneš, ZO Nymburk
jednatel: Pavel Fér, ZO Městec Králové
hospodář: Libor Opluštil, ZO Lysá nad Labem
člen výboru: František Chára, ZO Dymokury
Volba OKRK. Do okresní kontrolní a revizní komise byl jako předseda zvolen př. Miroslav Bílý ze
ZO Lysá nad Labem a dále př. Douša ze ZO Poděbrady a př. Holý ze ZO Dymokury.
Jako delegát na X. sjezd ČSV a kandidát do RV byl zvolen př. Lounek.
V diskusi pozval př. Knap na přednášku př.Peroutky, která se koná 18.7.2015 od 9.00 v Městci
Králové.
Z diskuse vzešel ještě návrh př. Beneše ocenit členy končícího výboru přátelé: Lounka, Šupa,
Doušu a Povolného vyznamenáním vzorný včelař. Návrh byl přijat.

Zapsal Michal Povolný

Za návrhovou komisi př. Jiří Douša

a

př.Bohuslav Holý

