Zápis
z 5. SCHŮZE VÝBORU ZO ČSV Konice konané dne 23.6. 2016
v restauraci Na hřišti v Konici

Zahájení v 18:15 hod
Přítomní členové výboru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaromír Dedek,
Ing. Bořivoj Najbr,
Antonín Dragoun,
Vladislav Škrabal,
Miroslav Matoušek,
Ivo Benda

Výbor usnášeníschopný.
Přítomní za KRK:
1. Ing. Antonín Kučera

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění usnesení z 4. schůze výboru konané 14.1.2016
Nákazová situace......nové OP MVP
Naplánování výdeje léčiva. GABON - způsob použití a administrace
Stav registrace spolku ZO ČSV Konice
Diskuse
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Usnesení
1. Kontrola usnesení ze 4. schůze výboru.
• Plnou moc k zacházení s vet. léč. přípravky pro nové členy a i pro stávající
vyhotoví a zajistí podepsání nejpozději do konce roku 2016 Jaromír Dedek.
Průběžně plněno. Úkol trvá.
• Prohlášení a souhlas se zpracováním os. údajů člena ČSV pro nové členy a i pro
stávající vyhotoví a zajistí podepsání nejpozději do konce roku 2016 Jaromír
Dedek. Průběžně plněno. Úkol trvá.
• Výběr nezaplacených čl. příspěvků. Průběžně plněno. Úkol trvá.
2. Výbor byl seznámen se vznikem nového OP MVP a ohniska v k.ú. Konice. Informaci
o povinnostech vyplívajících ze vzniku OP zašle členům Jaromír Dedek.
Seznamy na vyšetření měli v OP zajistí Antonín Dragoun.
3. Výdej léčiv - veškerá léčiva budou vydána důvěrníkům v pátek 8.7. 2016 od 17:00 –
19:00 v hospodě Na bytovkách. Důvěrníci oznámí přesné počty včelstev v obcích,
ve kterých provádějí ošetření. Tak aby množství léčiva odpovídalo počtu
včelstev. Důvěrníci také převezmou a zaplatí FORMIDOL, který si někteří objednali.
Gabon Flum 4 mg - důvěrníci převezmou léčivo Gabon Flum 4 mg. Převezmou
tiskopisy a formuláře nutné k použití přípravku v klinickém hodnocení. Zajistí
vyplnění, podepsání a opětovné navrácení použitých pásků Gabon Flum 4 mg.
Termín odevzdání použitých Gabonů a vyplněných a podepsaných tiskopisů je
stanoven do 15.9. 2016. V tomto termínu se budou také odevzdávat žádosti o dotaci
1.D, podklady pro statistický výkaz o včelařství a hlášení ČMSCH.
Vydání léčiva, proškolení a další informace podá na místě Vladislav Škrabal.
Příspěvek na léčivo u nového člena Ing. Zdeňka Vykydala vybere Vladislav Škrabal.
O výdeji léčiva bude informovat důvěrníky Jaromír Dedek.
4. Ověření údajů ve spolkovém rejstříku o platnosti registrace spolku. Ověří Ing. Bořivoj
Najbr.
Výrobu nových potisků na razítka zajistí Jaromír Dedek.
5. - Provést vyúčtování cestovních příkazů.
- Byla podána informace o stanovišti neregistrovaného včelaře v k.ú. Laškov.

Návrh usnesení z průběhu schůze výboru.

Hlasování

6 pro,

Závěr v 19:30 hod

Zapsal: Jaromír Dedek

Zkontroloval:

předseda

jednatel
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0 proti,

0 zdržel

