ZÁPIS

Ze schůze OV ČSV o. s. Kladno, konané dne 26.11.2016 v Naučném středisku ekologické
výchovy v Brandýsku Olšanech – Čabárna čp. 220 od 14.00 hodin.
P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Korespondence
3. Rozšíření KRK o nového člena
4. Návrhy odměn
5. Usnesení a závěr

K bodu 1:
Př. Volek - předseda přivítal členy OV ČSV Kladno
K navrženému programu nebylo připomínek.
K bodu 2:
Př. Dragounová - jednatelka - seznámila přítomné s korespondencí a s kontrolou uložených
úkolů
K bodu 3:
Př. Volek-předseda projednal navýšení dvoučlenné kontrolní a revizní komise o jednoho
člena. Na Okresní konferenci ze dne 18.4.2015 byli určeni 3 náhradníci. Oslovený ing.
Řeháček s návrhem souhlasil a byl doplněn do KRK.
K bodu 4:
•
•
•
•
•

Př. Volek-předseda - přednesl návrh na odměnu pro př. Zdycha-předsedu ZO ČSV
Kladno při příležitosti jeho životního jubilea na Vyznamenání „Vzorný včelařský
pracovník“
Dále OV ČSV Kladno z.s. seznámil s provedenou finanční kontrolou, která proběhla
v ZO ČSV Slaný - pro zúčastněného předsedu OKRK př. Anděla navrhuje
mimořádnou odměnu ve výši 500,-Kč
Návrhy na odměny pro funkcionáře OV ČSV Kladno
Jednatelka 1800,-Kč
Pokladní
2000,-Kč
Předseda kočovní komise – 500,-Kč

Bere na vědomí:
1. Kontrolu uložených úkolů a došlé korespondence
2. Doplnění o 1člena okresní kontrolní a revizní komisi OV ČSV Kladno
3. Návrhy odměn

Schvaluje:
o
o
o
o

Doplnění ing. Řeháčka do OKRK
Návrh na vyznamenání pro př. Zdycha
Mimořádnou odměnu pro předsedu OKRK př. Anděla
Vyplacení odměn pro funkcionáře OV ČSV Kladno

Ukládá:
Zápis ke schůze konané dne 26.11.2016 zaslat funkcionářům OV ČSV Kladno z.s.
zajistí př. Dragounová
S příslušnou ZO ČSV zajistit podklady na vyznamenání pro př. Zdycha
zajistí ZO Kladno a př. Volek
Vyplacení mimořádné odměny pro př. Anděla a odměn pro funkcionáře
zajistí př. Jungmanová

předseda
Jiří Volek

jednatel
Bc. Monika Dragounová

