Český svaz včelařů, o. s.,
okresní organizace Uherské Hradiště
Zápis ze schůze POO 20. 9. 2017 v Uherském Hradišti
Přítomni: Bartoň, Heča, Hladiš, Smatana, Píštěk, Valenta, Weiser, za RK: Zubíková
Hosté: Zelinka Karel za ZO Uherské Hradiště
Program:
1. kontrola usnesení
2. žádost včelařů ze Zlechova o převedení katastru do ZO Buchlovice
3. žádost včelařů z Korytné o založení nové ZO
4. oběžník 1/2017:
5. dotace 1D, administrace
6. registrace
7. výkazy o majetku
8. územní působnost ZO
9. aktiv zástupců ZO
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 11. 5. 2017:
1. POO ukládá jednateli zpracovat v termínu seznamy aerosolování - splněno
2. POO ukládá jednateli zajistit přenášejícího na podzimní aktiv a sál - splněno, zajištěn
pronájem prostor na ekonomické škole v Uherském Hradišti na 15. 10. 2017,
přednášející František Krejčí je domluven.
2. žádost včelařů ze Zlechova o převedení katastru do ZO Buchlovice
Včelaři ze Zlechova předložili žádost o převod katastru pod správu ZO Buchlovice. K žádosti se
vyjádřili zástupci ZO Buchlovice M. Smatana a Uherské Hradiště K. Zelinka. Dohodli se společné
schůzi obou organizací, kde by mělo dojít k dohodě.
Petra Zubíková v ZO Traplice a projedná v Cisu špatně nastavená stanoviště v Huštěnovicích.
3. žádost včelařů z Korytné o založení nové ZO
Včelaři z Korytné nesplnili podmínky pro založení nové ZO. Doporučíme jim jednat podle stanov,
svolat ustavující výbor a vydat novou žádost.
4. oběžník 1/2017
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5. dotace 1D, administrace
J. Weiser upozornil na chyby, které se opakovaně vyskytují v seznamech vyplacených dotací.
Upozornil na opakované problémy organizací s pozdním odevzdáváním dokladů za administraci a
seznamů aerosolování. Navrhl stanovení termínů odevzdávání ze ZO do OO. Viz usnesení.
6. registrace
7. výkazy o majetku
Dle oběžníku zatím není jasné jak postupovat.
8. územní působnost ZO
Některé katastry jsou ve správě více organizací, jde o organizace z jiných okresů, uvnitř okresu
tento případ není. Budeme řešit na přednášce s panem Krejčím.
9. aktiv zástupců ZO 15. 10. 2017
J. Weiser informoval o připravovaném aktivu. Je připravena nájemní smlouva, domluvený
přednášející. Více viz usnesení.
Usnesení:
1. POO ukládá jednateli zpracovat dle pokynů v oběžníku seznamy vyplacených dotací a soupisky
dokladů k administraci.
2. POO schvaluje stanovení termínů pro ZO na odevzdání seznamů aerosolování vždy do 28. 2. a dokladů
za administrace vždy do 30. 11., pokud se nezmění termíny ze ZO na svaz.
3. POO ukládá jednateli zajistit organizaci aktivu - občerstvení, pozvánky, prezenční listiny, …

Zapsal: Jan Weiser – jednatel
Ověřil:
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