
Program členské schůze ZO ČSV o.s. Křivoklát 

konané dne 27. 1. 2013 v hotelu Sýkora v Křivoklátě od 10 hod. 

 

 

 

Program: 

1. Zahájení a seznámení s programem   předseda ZO 

 

2. Volba návrhové komise      předseda ZO 

 

3. Seznámení a přijetí  nových členů do ZO  jednatel ZO 

 

4. Zpráva o činnosti ZO za uplynulé í období   jednatel ZO 

 

5. Zpráva o hospodaření ZO v roce 2011   pokladník ZO 

 

6. Zpráva kontrolní a revizní ZO    revizor př. Pecha 

 

7. Zpráva nákazového ref. a člena OV ČSV  př. Bureš 

 

8. Diskuze k předneseným zprávám 

 

 

9. Schválení odměn místním důvěrníkům   předseda ZO 

 

10. Usnesení       návrhová komise 

 

11. Závěr s přáním letošním jubilantům                    předseda ZO 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis ze členské schůze ZO ČSV o.s. Křivoklát 

Konané dne 27. 1. 2013 od 10 hod. v Křivoklátě 

 

Schůzi zahájil předseda př. Jelínek přivítáním přítomných, seznámením s programem a 

uctěním památky př. Jaroslava Nágla. 

Do návrhové komise byli navržení a zvoleni př. Stan. Kužel a Václav Moucha 

Jednatel seznámil přítomné s přihláškami 3 nových členů do naší ZO, po jejich osobním 

představení byli přijati – viz. Usnesení. 

Jednatel př. Vait přednesl zprávu o činnosti ZO za uplynulé období. 

Pokladník ZO  př. Tereza Konvalinková přednesla zprávu o finančním hospodaření v r 2012. 

Revizor ZO př. Pecha po provedené kontrole hospodaření neshledal žádné nedostatky. 

Př. Bureš seznámil přítomné se zdravotním stavem – předpokládá se jarní ošetření. 

Diskuze:  

Z hlediska úspor nebude napříště k obědu hrazen nápoj. 

Výběr člena pro komisionální kontrolu údajů k dotaci 1.D byl proveden losem a bude to 

žadatel o dotaci s poř. číslem 28 

Byla navržena odměna místním důvěrníkům ve výši 600,- Kč. 

Návrh na zakoupení respirátorů pro důvěrníky. 

Schváleny odměny místním důvěrníkům ve výši 600,- Kč. 

Po ukončení schůze bylo podáno občerstvení. 

 

Na závěr poděkoval předseda za účast a popřál úspěšný rok. 

  

Schůze byla ukončena ve 12 hod. 

 

Zapsal: Vait  



 

Usnesení  členské schůze konané 27. 1. 2013. 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

 Účast na dnešní schůzi:  34    členů ZO ČSV o.s. Křivoklát z celkového počtu 54. 

- Zprávu o činnosti ZO ČSV Křivoklát za uplynulé  období přednesenou jednatelem př. 

Jiřím Vaitem 

- Zprávu nákazového referenta př. Bureše 

Členská schůze schvaluje: 

- Návrhovou komisi ve složení: př. Stanislav Kužel a Václav Moucha 

- Program členské schůze  

- Přijetí nových členů ZO ČSV o.s. Křivoklát  1. 1 . 2013: 

Jana Součka, Jana Vacka, Radky Volmanové 

 

- Zprávu finančního hospodáře př. Terezy Konvalinkové, o  hospodaření za rok 2012 

 

- Zprávu revizora př. Miroslava Pechy  

 

- Nákup respirátorů pro důvěrníky k ochraně zdraví při léčení včelstev 

 

- Odměny místním důvěrníkům ve výši 600,- Kč 

 

- Úhradu občerstvení členům ve výši cca 110,- Kč  

 

Členská schůze ukládá:  

- Důvěrníkům při výplatě dotace zajistit řádné vyplnění plných mocí u členů, kteří se 

výplaty fyzicky nezúčastní. 

 

Návrhová komise: Stanislav Kužel, Václav Moucha 


