Zápis ze schůze OV ČSV Nymburk, konané dne 23.10.205 od 17:00 do 19:00
místo: Poděbrady, Fügnerova 27/24 (prodejna Včelín)
1- zpráva ze zasedání RV, př. Lounek:
a) jako důležité informace vybral: dokončit přeregistraci OV a spolků podle NOZ
termín bezplatné je do května 2016. Pak bude za poplatek. ZO se mění na „pobočný spolek“,
OV na „okresní pobočný spolek“
návod na přeregistraci je k dispozici, procedura není komplikovaná
b) MVDr Bartoněk hodnotil nákazovou situaci - pro okres NB celkem dobrá, není MVP
c) obecné informace k přípravě 10. sjezdu
d) administrace dotace 1.D - odměny se rozdělují podle klíče: 50% ZO, 30% OV, 20% ústředí
2- zpráva jednatele
a) všechny ZO v okrese si vyzvedly léčivo, zaplatily za něj
b) dispoziční práva k účtu OV jsou u banky převedena na stávající funkcionáře
c) zbývá dokončit přeregistraci - přítomní se shodli, že dodají formuláře s ověřenými podpisy tak,
aby žádost mohla být co nejrychleji odeslána. (doklady mají platnost jeden měsíc)
3- zpráva hospodáře
a) nedostatky (nedoplatky) nejsou (zaplatila i ZO Křinec)
b) přišly i dotace na aerosol
4- ostatní
a) OV schvaluje udělení vyznamenání pro členy ZO Lysá nad Labem
- Fér Bedřich
- Havelka Josef
- Navrátil Ladislav
- Šenk Pravdomil
b) OV pověřuje hospodáře OV k dispozici s účtem u banky. V bance mu bude zřízeno dispoziční
právo
c) jednatel navrhuje zřídit WWW stránky OV.
Jejich absenci pokládá OV za zásadní překážku v operativním informování členské základny.
Jednou z hlavních náplní bude stanovení příslušnosti území k jednotlivým ZO. Návrh územní
příslušnosti bude předem se ZO projednán a na webové stránky bude umístěna mapa a jmenný
seznam.
Jednatel prověří možnosti nalezení zpracovatele a hostingu a zaregistrování domény (prioritně
bezplatnou verzi)
Autor stránek musí dodat redakční systém, pomocní něhož si bude OV obsah stránek aktualizovat.
OV souhlasí a jednatele činností podle zápisu pověřuje
d) jednatel navrhuje : zařídit přednášku pro včelařskou veřejnost na téma „postřiky v zemědělství“.
Přednáška by měla téma osvětlit nejen za strany včelařů (MVDr. Martin Kammler - VÚVč Dol), ale
také z pohledu zemědělce - jednatel navrhuje přizvat vybraného agronoma.
OV souhlasí a žádá jednatele, aby s vhodnými přednášejícími vešel v kontakt a jejich účast
zajistil na termín únor 2016 (předběžně)
Zapsal: Miroslav Bílý

