Zápis z VÝROČNÍ členské schůze ZO ČSV Kladno - 1. 2. 2017

Přítel předseda zahájil výroční večeři, jejíž součástí bude schůze, ale vzápětí se opravil - je to samozřejmě naopak.
Proti navrženému programu nikdo neprotestoval, byl tedy přijat. Na schůzi se sešlo rovných 50 členů z 95, těleso
včelařů bylo tedy plně usnášeníschopné.
Zpráva o činnosti v roce 2016
Zprávu o činnosti v roce 2016 sdělila přítomným jednatelka spolku přítelkyně Belušová. Ani jí nemusela číst jsouc
(spolu)strůjkyní v podstatě všech událostí. Ve zprávě shrnula vše podstatné, co se v minulém roce v naší ZO
odehrálo.
Zpráva o hospodaření v roce 2016
Pečlivě, až skoro literárně, komponovanou zprávu s přáními nakonec přednesla její autorka přítelkyně Vendulka.
Přítomní v sále se dozvěděli vše o stavu financí základní organizace. Na závěr popřála přítelkyně pokladnice
včelařům ty vůbec nejdůležitější hodnoty - lásku, štěstí, zdraví a úspěšně vyplněný formulář k dotaci 1.D.
Zpráva zdravotního referenta
Zprávu zdravotního referenta přečetl zdravotní referent přítel inženýr Marek Štochl. Na závěr vyzval všechny
přítomné k monitoringu spadu roztočů. Přítele Štochla doplnil přítel Volek vysvětlením rozdílu v počtech léčených
včelstev. Uvedl kolující formulář – objednávku Formidolu a ubezpečil přítomné, že se jedná o Formidol pro jarní
léčení. Formidol pro léčení podletní bude možné objednat ještě v březnu či dubnu. Přítel Linhart shrnul rozdíly
mezi Formidolem 40 a 81.
Zpráva kontrolní a revizní komise
Zprávu komise přečetl její člen přítel Jirák. Konstatoval soulad předchozích zpráv s kontrolou komise, která
proběhla 12.1. Pouze upřesnil, že razítek má základní organizace pět, nikoliv čtyři, a že mikroskop byl zapůjčen do
Kolče.
Volba místopředsedy
Téma zahájil přítel Volek tím, že připomněl důvody své rezignace na funkci. Za mnoho let práce obdržel po svém
vystoupení od ostatních členů výboru vázu, která díky uchu nápadně připomínala velký džbán. Výbor na funkci
místopředsedy navrhl přítele Jindřicha Linharta. Protikandidát nebyl (jak prý přítel Linhart doufal) navržen,
hlasovalo se tedy: Pro všichni, proti 0, zdrželi se 2. Přítel Linhart tedy byl schválen do funkce místopředsedy ZO.
Návrh činnosti a rozpočtu ZO ČSV na rok 2017
Návrh činnosti byl sdělen formou tabulky na letáčku. Nikdo neměl ideu na jeho doplnění a nikdo ho nerozporoval.
Tím bylo možno považovat ho za schválený. Je v plánu se na schůzích víc věnovat vlastnímu včelaření nežli
úředním záležitostem. Návrh rozpočtu obsahoval atypickou položku pouze v podobě nákupu ochranných
pomůcek proti aerosolu. Přítel Volek upozornil na zásadní finanční rozdíl mezi ochrannou maskou a polomaskou.
Kolem rozdílů nejen finančních pak proběhla krátká diskuse. Tu ukončil přítel předseda tím, že dal hlasovat, zda
se nakoupí cca 10 masek (jedna za cca 3000) nebo polomasek (jedna cca za 500). Pro masky všichni, proti 0,
zdrželi se 0. Když už jsme byli v tom hlasování, připojila přítelkyně Vendulka dotaz, zda může dotace na léčení
zůstat v pokladně ZO a být využita centrálně. Pro ponechání v pokladně všichni, proti 0, zdrželi se 0.
Přijímání

Přijímal se uchazeč o členství p. Ing. Michal Douša. Řekl o sobě, že včelstva zatím nemá a bude je chtít mít ve Lhotě
u Kamenných Žehrovic. Vzápětí se hlasovalo. Pro všichni, proti 0, zdrželi se 1. Až po hlasování padla obligátní
otázka, odkud bude mít přítel Douša včely. Uvažovaná Ostrava mu byla vehementně rozmluvena a ihned se mu
začaly scházet nabídky na oddělky členů ZO.
Večeře
Dalším tématem schůze, na který se přítomní soustředili byl kuřecí řízek s bramborem. Řízek byl ucházející, jen
mírně přisolit, brambor nepřekvapil – standardní hospodská kvalita. Po hlavním jídle se servíroval sladký zákusek
v podobě nadprůměrně velkého a celkem i dobrého věnečku.
Poděkování, gratulace a schválení odměn
Po večeři se navázalo gratulacemi dalším jubilantům a rozdáváním diplomů. Poté bylo hlasováno o odměnách pro
členy ve vybraných funkcích vždy ve výši 900 Kč. Odměna měla být vyplacena také webmasterovi (který není
včelař). Přítel předseda podotknul, že peníze jsou to symbolické a přítelkyně Belušová seznámila posluchače se
skutečností, že členové výboru se odměn stejně vzdávají ve prospěch finančních potřeb spolku. pro všichni, proti
0, zdržel se 1.
Usnesení
Po večeři byl přečten návrh usnesení ze schůze. Usnesení v této podobě bylo vzápětí schváleno dle hlasování: pro
všichni, proti 0, zdržel se 0.
Již v rámci diskuse nadhodil přítel Mauric otázku, jak vyžene myš z úlu. Přítelkyně Belušová navrhovala pastičku,
přítel předseda říkal, že to je velký problém. To už se však pozornost rozplývala a schůze postupně přerodila do
volné nekontrolované zábavy.
Dílčí zprávy budou přílohou zápisu.
Zapsal přítel Jan Červený

