ZÁPIS

Ze schůze OO ČSV o. s. Kladno, konané dne 1.9.2016 v Naučném středisku ekologické
výchovy v Brandýsku Olšanech – Čabárna čp. 220 od 17,00 hodin.
P r o g r a m:
1. Úvod, došlá korespondence, úkoly
2. Informace ze zasedání PRV ČSV
3. Organizace semináře 8.10 2016
4. Žádost o založení nové ZO
5. Informace z jednání s předsedkyní RV ČSV
6. Informace podklady pro ZO Velvary (vyznamenání)
7. Termín zasedání OO rozšířený o zástupce ZO
8. Informace léčivo, zdravotní situace v OO
9. Finanční informace
10. Diskuze k tématům, závěr
11. Informace pro předsednictvo OO, registrace
Př. Volek -předseda přivítal členy OV ČSV Kladno
K navrženému programu nebylo připomínek.
K bodu 1:
Př. Dragounová - jednatelka seznámila přítomné s korespondencí. Předložila další dokumenty,
které přinesli zástupci přípravného výboru, kteří by chtěli založit novou Základní organizaci
včelařů se sídlem Slaný-Kvíček.
Dále přišla pozvánka na Aktiv zástupců ZO/OO ČSV na 10.9.2016 v Praze.
Kontrola přeregistrace všech ZO - zatím nemají 4 organizace
Informace o vydání oběžníku 2/2016
K bodu 2:
Př. Plecitý seznámil přítomné funkcionáře o jednání RV ČSV ze dne 27.8.-28.8.2016
V Nasavrkách. Probíhá jednání o nápravě Včelpa, řeší se, jak probíhaly výkupy medu ze zemí
EU a další jeho zpracování a kontrola kvality medu.
Řeší se nedostatek peněz, chybí asi 5mil. korun (dotace na časopis včelařství). Od roku 2018
změnit účtování ve svépomocném fondu, a probíhá jednání o navýšení členského příspěvku o
100,-Kč, právě jako náhrada pro financování dotované částky na časopis včelařství. Dotace
1.D a dotace na administraci bude i v letošním roce.
Projednával se návrh OO ČSV z. s. Kladno na udělení nejvyššího vyznamenání pro př.
Chaloupku.
Proběhla změna na právním oddělení Svazu.

Stále probíhá klinické hodnocení léčiva GABOM FUM
Plánuje se školení na GOOGLE a CIS
K bodu 3:
Okresní organizace sjednala přednášku „Právní předpisy ve včelařství“, kterou bude přednášet
Mgr. Machová, předsedkyně včelařského svazu. Přednáška se bude konat 8.10.2016
v Naučném středisku na Čabárně-Brandýsku.
K bodu 4:
Po projednání opětovné žádosti přípravného výboru o založení nové ZO Slaný-Kvíc a
vyslechnutí připomínek všech funkcionářů, se výbor OO ČSV z.s. Kladno rozhodl žádosti,
jednohlasně, nevyhovět. Viz. Usnesení
K bodu 5:
Předseda informoval o jednání s předsedkyní RV ČSV na téma založení nové ZO v okresu
Kladno, vysvětlil danou situaci a po důkladném projednání bylo dáno stanovisko, které
nedoporučuje vznik nové ZO.
K bodu 6:
ZO Velvary předloží žádosti na udělení vyznamenání pro své členy při příležitosti 130. výročí
založení organizace.
K bodu 7:
Zasedání OO ČSV z.s. rozšířený o zástupce ZO ČSV z.s. se bude konat 26.11.2016 v 9,00
hod. v Naučném středisku – Čabárna-Brandýsek
K bodu 8:
Př. Linhart informoval o stavu vydání léčiv-všechny ZO obdržely léčivo podle svých
požadavků. Byl vyčerpán limit 3 objednávek. Je potřeba změnit systém objednávek od ZO a 3
objednávku ponechat jako rezervu – odsouhlasen finanční limit pro vytvoření rezerv,
představa je 1 500 až 2 000,- Kč.
K bodu 9:
Př. Jungmanová seznámila členy OO ČSV z.s. se stavem pokladny. Upozornila na nedošlé
platby některých ZO za léčivo. Zajistit pro OO ČSV z.s. internetové bankovnictví.
K bodu 10:
Diskuse
př. Slánský - upřesnit mapu okresu a katastrální území jednotlivých ZO.
př. Linhart – plýtvání s léčivem
př. Dragounová - oznámila výboru problém s tiskárnou. Buď vrátit na svaz, ale není za ni
náhrada nebo koupit novou.

Př. Belušová - zaslat na SOU Nasavrky objednávku na přednášku
K bodu 11:
Předseda informoval o problému přeregistrace OO ČSV z.s. Kladno. Všechny dokumenty
byly předány na právní oddělení, ale bohužel v době, kdy docházelo ke změně zaměstnanců.
Takže zatím nikdo, není schopen říci, kde dotyčné dokumenty jsou a v jaké době dojde
k registraci OO.
Návrh usnesení za dne 1.9.2016
Ze schůze OO ČSV Kladno, konané dne 1.9.2016 Naučném středisku ekologické výchovy
v Brandýsku Olšanech – Čabárna
1.

Výbor OO bere na vědomí:
1. zprávu o korespondenci
2. informace z oběžníku 2/2016
3. zprávu ze zasedání RV ČSV ze dne 27. - 28.8.2016
4. zprávu o rozdělení léčiva v roce 2016
5. termín zasedání OO rozšířený o zástupce ZO
6. žádost o založení nové ZO
7. zprávu o jednání s předsedkyní RV ČSV
8. finanční situaci
9. nefunkční tiskárna
10. kontrola mapy katastrů v okrese Kladno

2.

Výbor OO schvaluje:
1. splnění úkolů z minulé schůze
2. účast funkcionářů na aktivu pro OO/ZO ČSV v Praze
3. zajistit předání ocenění př. Chaloupkovi
4. termín zasedání OO rozšířený o zástupce ZO – 26.11.2016
5. předat přípravnému výboru usnesení k žádosti o založení nové ZO
6. zajištění přednášky
7. doplnění a kontrola katastrů a mapy v okrese Kladno
8. vrácení tiskárny nebo její oprava, bude-li rentabilní

3.

Výbor OO Ukládá:
1. Předat ocenění př. Chaloupkovi na chystaném semináři dne 8.10.2016.
Zajistí výbor OO ČSV z. s. Kladno
Dodatečně projednáno předání věcného daru za „kladenské včelaře“, včetně květiny
pro předsedkyni RV ČSV.
Zajistí J. Volek, R. Plecitý
2. Rozeslat pozvánku na schůzi OO ČSV rozšířenou o zástupce ZO ČSV v kladenském
okrese.
Zajistí: Bc. Dragounová
3. Předat přípravnému výboru Usnesení o rozhodnutí OO ČSV z. s.
Zajistí: J. Volek, Bc. Dragounová
4. Rozeslat všem ZO ČSV v okrese Kladno termín konání přednášky/semináře pro
funkcionáře základních organizací ČSV – s požadavkem o potvrzení účasti.
Zajistí: Bc. Dragounová
5. Doplnění a kontrola katastrů na mapy v okrese Kladno .
Zajistí: Bc. Dragounová, J. Slánský
6. Vrácení nebo oprava tiskárny
Zajistí: Bc. Dragounová
7. Zaslat zápis z této schůze všem členům OV ČSV z. s. Kladno a předsedovi OKK.
Kladno př. Andělovi
Zajistí: Bc. Dragounová
8. Ověřit stav registrace OO Kladno na právním oddělení RV ČSV.
Zajistí J. Volek

Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi členy OO ČSV Kladno.

Jiří Volek
předseda

Bc. Monika Dragounová
jednatel

OV ČSV Kladno, z. s.
273 06, Třebichovice 84
V Kladně dne 2. 9. 2016

Usnesení
OV ČSV Kladno, z. s., jako nadřízený orgán ZO ČSV Slaný, z. s., projednal na
mimořádném zasedání předsednictva, které se konalo dne 1. 9. 2016, opakovanou žádost
přítele Miloše Bělohradského ze ZO ČSV Slaný, včetně jejího doplnění zápisem ze dne 21. 8.
2016, která se týká zřízení nové ZO s názvem ZO ČSV Knovíz a rozhodl následovně:
Výše uvedené žádosti se nevyhovuje.

Odůvodnění:
Dne 16.7.2016 předložil přítel Miloš Bělohradský a přítel Ivan Seiboth OV ČSV
Kladno, z. s., opakovanou žádost přípravného výboru. V zápise žádají OV ČSV Kladno, z. s.,
o schválení nové základní organizace. Jako důvody byly uvedeny, nevyhovující systém
řízení ZO ČSV Slaný současným předsednictvem, nedostatek odborných přednášek,
nespokojenost s řízením členských schůzí, nesouhlas s cenami léčení a nejasné finanční
hospodaření organizace.
Založení nové ZO upravují Stanovy ČSV (dále jen Stanovy) v čl. 10 odst. 2 a Jednací řád
ČSV (dosud neaktualizovaný dle nových Stanov) v čl. 7 písm. a) bod 1. Podle těchto
ustanovení nesplňovala výše uvedená žádost předepsané náležitosti a to:
• Významná část žadatelů, kteří chtějí být členy nové ZO, nemá členskou příslušnost v ČSV,
čímž nebyl naplněn základní požadavek čl. 10, odst. 2 Stanov pro vznik nové ZO.
Odůvodnění žádosti, je dle názoru výboru OO ČSV Kladno, z. s., pro vznik nové ZO stále
nedostačující a proto doporučuje, aby v případě nespokojenosti s vnitřními poměry uvnitř ZO
byla svolána členská schůze dle č. 12 odst. 2 Stanov a zde byly tyto záležitosti vyřešeny.
Podle článku 6, odst. 1, písm. a) až c), e), f), h) až k) Stanov mají členové svazu svá
prokazatelná práva, kterých ale žadatelé doposud v jednání se současným předsednictvem ZO
ČSV Slaný nevyužili.
Dle článku 5, odst. 9 a 10 Stanov má člen svazu možnost (např. v případě nespokojenosti,
nevyhovující činnosti ZO, nebo vzhledem k místu bydliště mimo území ZO) zažádat o
registrované členství v kterékoli ZO, která vyhovuje jeho požadavkům.
Dle článku 5, odst. 8 Stanov mohou členové svazu zakládat včelařské kroužky, dle článku
33 Stanov zakládat další zájmová uskupení členů (sdružení, kluby, apod.), která pak mohou
působit v rámci dané ZO a samostatně s ní jednat ve věcech zajištění standardních činností
v dané ZO.
Výbor OO ČSV dle čl. 10, odst. 2 Stanov určuje územní působnost ZO v okrese Kladno a
na výše uvedeném jednání jednohlasně rozhodl o zachování stávajícího členění správních
území jednotlivých ZO. Změna v územním členění by měla dopad kromě jiného i na další
instituce a jak je uvedeno výše, tak pro tuto změnu není v současné době pádný důvod.

Poučení:
Výbor OO ČSV Kladno z. s., považuje tímto výše uvedenou žádost za vyřízenou a jeho
rozhodnutí v této věci je konečné.

Jiří Volek
předseda

Bc.Monika Dragounová
jednatel

Za žadatele převzal dne: ………………………………
Jméno (hůlkově): ……………………………………...

Podpis: …………………………

