
ZÁPIS
z jednání VČS konané dne 28.ledna 2017

klubovna hasičů Lhota čp. 22, schůze  zahájena ve 14,05hod.

Řídící schůze: př. Pavel CANDRA

Účast: dle prezenční listiny

PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu VČS
3. Předání členských průkazů
4. Volba návrhové komise
5. Zpráva předsedy spolku o činnosti za rok 2017
6. Zpráva pokladníka spolku o hospodaření a stavu financí za rok 2017
7. Informace jednatele spolku
8. Zpráva předsedy kontrolní komise
9. P ř e s t á v k a
10. Přednáška na téma „PASTVA, EKOLOGIE A KOČOVÁNÍ VČEL“
11. Projednání a schválení Plánu práce a Rozpočtu na rok 2018
12. Volba náhradníka do KK spolku za Hanu BUŠKOVOU
13. Diskuse
14. Schválení usnesení
15. Závěr VČS

ad1/  Výroční členskou schůzi zahájil řídící schůze přítel Pavel CANDRA. Přivítal přítomné
a hosty jednání

ad2/ Řídící schůze přednesl navrhovaný program jednání, vzhledem k tomu, že nebyly další
doplňky  ani  připomínky,  nechal  hlasovat  o  jeho  schválení.  Program  byl  schválen
jednomyslně 

ad3/   Předání  členských  průkazů:  členské  průkazy  byly  slavnostně  předány  příteli  ing.
Jindřichu SKAMENE,  dále přítelkyni Haně KUKAČKOVÉ

ad4/  Volba návrhové komise, do návrhové komise byli navrženi přítel Pavel PEŠEK, Karel
VONDRÁK a ing. Karel VEVERKA. Všichni navržení byli schváleni
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ad5/  Zpráva předsedy spolku o činnosti za rok 2017 – viz příloha č.1

ad6/ Zpráva pokladníka spoku o hospodaření a stavu financí za rok rok 2017-viz příloha č.2

ad7/  Jednatel spolku Mgr. Jan PÁVEK informoval VČS o jednání výboru a jeho návrhu
zakoupit  bezolejový kompresor pro potřeby aerosolového ošetřování včelstev ve spolku,
takový který také splňuje technické parametry pro aerosolový vyvíječ. Vzhledem k tomu, že
až na jeden případ mají naši včelaři svá včelstva v dosahu el. proudu, jeví se jako výhodné
využívat  takovýto  kompresor.  Jeho  cena  se  pohybuje  v  rozpětí  od  6.000  do
7.000Kč.Vzhledem ke stavu financí spolku můžeme zakoupit takovéto kompresory 2, jeden
pro oblast  Mladošovice,  Petrovice, Kojákovice,  Lhota a Vlachnovice a druhý pro oblast
Libín a Spolí. Doposud byl několik let využíván kompresor přítele předsedy. Proti tomuto
návrhu nebyly žádné připomínky, diskuse byla k některým technickým parametrům

ad8/ Zpráva předsedy kontrolní komise spolku – přítel Bc. Martin PETERKA spolu s Janem
ŠIMÁNKEM – členem KK si vyžádali příslušné finanční doklady a provedli jejich fyzickou
kontrolu. Předseda kontrolní komise konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostatky ani
závady v kontrolovaných písemnostech

ad9/  Přestávka – v jejím průběhu bylo podáno občerstvení

ad10/   V souladu s Plánem vzdělávací činnosti členů spolku byla realizována přednáška na
téma  „PASTVA,  EKOLOGIE  A  KOČOVÁNÍ  VČEL“.  Přednášku  přednesla  učitelka
včelařství přítelkyně Dana OTTOVÁ 

ad11/  Projednání a schválení Plánu práce a rozpočtu na rok 2018. S jeho obsahem přítomné
seznámil  předseda  spolku  př.  Ing.  JELÍNEK.  K  jeho  obsahu  nebyly  vzneseny  žádné
připomínky. V další části př. Pavel KUČERA přednesl navrhovaný rozpočet na rok 2018,
ani k němu nebyly vzneseny žádné připomínky

ad12/  Předseda spolku informoval přítomné, že k 31.12. 2017 ukončila na vlastní žádost
své členství ve svazu př. Hana BUŠKOVÁ, která byla členkou KK spolku. Vzhledem k
tomu je potřeba ji nahradit. Výbor spolku tuto záležitost řešil na svém posledním zasedání a
dospěl k závěru, že vhodným kandidátem by byl přítel Pavel PEŠEK. Předseda spolku se
jmenovaným o tom hovořil a ten vyjádřil předběžný souhlas. Proto je zde podáván návrh na
změnu zápisu ve spolkovém rejstříku, aby Hana BUŠKOVÁ byla vymazána a nově, aby byl
zapsán Pavel PEŠEK. K navrhované změně nebylo připomínek, nepadl ani jiný návrh

ad13/  Vzhledem k tomu, že diskuse byla vedena v průběhu celého jednání VČS už nebyly
předloženy  žádné další návrhy ani připomínky

ad14/  Předseda spolku přednesl návrh usnesení. Ten byl přijat jednomyslně v 17,17hod.dne
28.01./2018. viz příloha č.3

ad15/  Řídící schůze tímto ukončil Výroční členskou schůzi, poděkoval za účast a popřál
všem pevné zdraví a radost
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V  průběhu  schůze  byla  vybírána  měl.  Zdravotník  spolku  př.  Stanislav  KADLEC
konstatoval, že měl odevzdali všichni včelaři, kteří mají včelstva. Vzorky budou předány
KVS České Budějovice dne 31.01. 2018.

V Mladošovicích, dne 30.ledna 2018                                                      zapsal
     Miroslav J e l í n e k
        předseda spolku

 


