Český svaz včelařů, o. s.,
okresní organizace Uherské Hradiště

Zápis ze schůze POO 16. 1. 2018 v Uherském Hradišti
Přítomni: Bartoň, Heča, Hladiš, Smatana, Píštěk, Trefilík, Valenta, Weiser, za RK: Švanda
Hosté:
Program:
1. kontrola usnesení
2. příprava jarního aktivu
3. využití dotace Zl. kraje
4. výroční schůze
5. zdravotní situace, vyšetření měli, objednávání léků
6. výkazy majetku
7. systém evidence pošty
8. inventury
Zápis
1. kontrola plnění usnesení
z usnesení 3. 12. 2015 (jen nesplněné úkoly):
4. v řešení – zveřejňovat včas zápisy ze schůzí
8. v řešení – vede se evidence pošty jednatele, měla by se evidovat pošta všech
z usnesení 20. 9. 2017:
1. POO ukládá jednateli zpracovat dle pokynů v oběžníku seznamy vyplacených dotací a
soupisky dokladů k administraci - splněno
2. POO ukládá jednateli zajistit organizaci aktivu - občerstvení, pozvánky, prezenční listiny,
- splněno
2. příprava jarního aktivu
Téma - včelí vosk, přednášející: Ing. Pavel Drozd, Petr Balaštík, termín: 4. 3. 2018, restaurace
Fabrika Uherské Hradiště.
3. využití dotace Zl. kraje
Dotace je 20.000 Kč, pokud výdaje na aktivity budou 30.000 Kč. Rozdíl hradíme z vlastních zdrojů.
Jsou návrhy na 3 aktivity s celkovými výdaji 30.000 Kč. Jiné návrhy nejsou. Výsledek hlasování viz
usnesení.
4. návštěvy výročních schůzí
viz usnesení
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5. zdravotní situace, vyšetření měli, objednávání léků
J. Bartoň informoval o zdravotní situaci v okrese a organizaci vyšetření. M. Valenta informoval o
loňských problémech s dodávkou léků. Navrhuje objednat léky na jedno místo a rozdělit pro
jednotlivé ZO. Plánujeme vydání nové verze brožury o léčení, přípravu brožury přislíbili J. Bartoň,
V. Píštěk, M. Smatana. Více v usnesení.
6. výkazy majetku
Na aktivu upozornit ZO na povinnost zveřejňovat výkaz majetku přes CIS.
7. systém evidence pošty
Kniha pošty bude vedená na Google disku, bude sdílená se ZO přes přihlašovací údaje svazových
mailů. Viz usnesení.
8. inventury:
Proběhla inventura vybavení zapůjčeného od ČSV.
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Usnesení ze schůze POO 16. 1. 2018 v Uherském Hradišti:
1. Příprava jarního aktivu:
POO ukládá jednateli zajistit jarní aktiv, sál, občerstvení, pozvánky, plán činnosti.
POO ukládá M. Valentovi připravit na jarní aktiv zprávu o činnosti.
POO ukládá pokladníkovi připravit na jarní aktiv zprávu pokladníka, volitelně rozpočet.
POO ukládá zdravotnímu referentovi připravit na jarní aktiv zprávu o zdravotní situaci.
2. Využití dotace ZK:
POO schvaluje výdaje hrazené z dotace na tyto aktivity: jarní aktiv 10.000 Kč, spolupořádání
přednášky v Ostrožské Nové Vsi společně se ZO Ostrožská Nová Ves - 10.000 Kč, podzimní aktiv
s přednáškou na téma medovina.
POO ukládá jednateli podat žádost o dotaci.
POO ukládá jednateli připravit jarní aktiv.
POO ukládá M. Valentovi a jednateli zajistit organizaci přednášky v Ostrožské Nové Vsi.
POO ukládá předsedovi, J. Bartoňovi a M. Valentovi zajistit přednášejícího na podzimní aktiv.
3. Výroční schůze v ZO:
POO ukládá jednateli rozeslat mejlem nabídku návštěvy zástupce okresu na výroční schůzi. Bude
shromažďovat a předávat informace o termínech výročních schůzí v ZO.
4. Zdr. situace, objednávky léků:
POO ukládá jednateli opravit na stránkách formulář pro objednávku léků.
POO ukládá jednateli zpracovat hromadnou objednávku za okres.
5. Evidence pošty:
POO ukládá jednateli zavést systém evidence pošty na Google disku a nastavit sdílení se ZO.

Zapsal: 16. 1. 2018

Jan Weiser – jednatel

Ověřil: 16. 1. 2018

Vojtěch Píštěk – místopředseda

Originál je psaný rukou na schůzi, založený u jednatele.
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