
Program výroční členské schůze ZO ČSV o.s. Křivoklát 

konané dne 26. 1. 2014 v hotelu Sýkora v Křivoklátě od 10 hod. 

 

 

 

Program: 

1. Zahájení a seznámení s programem   předseda ZO 

 

2. Volba mandátové, volební a 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 2013   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. Volba nových funkcionářů ZO    mandát. a volební komise 

 

10. Schválení odměn místním důvěrníkům   předseda ZO 

 

11. Usnesení       návrhová komise 

 

12. Závěr s přáním letošním jubilantům                    předseda ZO 

 

 

 

 

 



Zápis z jednání výr. členské schůze ZO ČSV Křivoklát 

konané 26. 1. 2014 od 10 hod. v Křivoklátě. 

 

1. Schůzi zahájil předseda př. Jelínek přivítáním přítomných 33 členů naší organizace a 

seznámil s programem schůze. Po ukončení schůze bude podán společný oběd, který 

bude uhrazen, nápoje si hradí každý sám. 

2. Předseda navrhl do Návrhové komise př. Václava Mouchu a př. Rudolfa Bartoníčka. 

Členská schůze návrh schválila. Do Volební komise byli navrženi př. Stanislav Kužel a př. 

Petr Bak. Rovněž tento návrh byl přijat beze změn. 

3. Jednatel seznámil schůzi s přihláškou o členství v naší ZO – Lenky Egertové a Jaroslava 

Klímy. Oba byli přijati za členy. 

4. Jednatel přednesl zprávu o činnosti ZO za uplynulé období. Zpráva je přílohou zápisu. 

5. Pokladník přednesl zprávu o fin. hospodaření  ZO v r. 2013.  Zpráva je přílohou zápisu. 

6. Revizor př. Pecha kladně ohodnotil vedení pokladní agendy a doporučil ke schválení. 

7. Př. Bureš seznámil přítomné s průběhem podzimního ošetření včelstev, které proběhlo 

bez závad. Co se týká moru včelího plodu, není znám výskyt ani v okolních okresech 

s kterými naše ZO sousedí. Požádal o nahlášení požadovaného počtu Formidolu 

k léčení letošním roce. 

8. Diskuze tentokrát byla nulová. 

9.  Vzhledem k rezignaci tří členů výboru byla provedena doplňující volba. Na nové členy 

výboru byli navrženi: př Zdeněk Dukát, př. Lenka Egertová a v nepřítomnosti z důvodu 

zahraniční cesty př. Jan Rajský se kterým byla volba dopředu projednána což je 

doloženo jeho Čestným prohlášením ze dne 24. 1. 2014. 

O každém členu nechal př. St. Kužel hlasovat zvlášť s následujícími výsledky: 

Př. Zdeněk Dukát – všech 35 přítomných pro 

Př. Lenka Egertová – 33 přítomných pro, 2 se  zdrželi hlasování 

Př. Jan Rajský – 33 přítomných pro, 1 se zdržel hlasování, 1 hlas proti. 

Všichni navržení byli zvoleni. 

Doplněný výbor o výše uvedené členy bude pracovat ve složení: 

Předseda – př. Zdeněk Dukát 

Místopředseda- př. Jaroslav Sklenička 

Pokladník – př. Lenka Egertová 

Jednatel – př. Jan Rajský 

Nákazový ref.- př. František Bureš 

Předání agendy předsedy a pokladníka bude provedeno do 28. 2. 2014, předání agendy 

jednatele do 30. 6. 2014. 

Nově zvolený předseda poděkoval dosavadnímu výboru za práci pro organizaci. 

 

 



10. Odměny důvěrníkům byly navrženy a schváleny jako v loňském roce ve výši 600,- 

Kč. Po ukončení schůze byly vyplaceny. 

11. Př. Moucha  přednesl návrh usnesení – usnesení bylo schváleno. 

12. Na závěr popřál př. Jelínek všem vše dobré do letošního roku, zejména pak členům, 

kteří v letošním roce oslaví 80tileté jubileum: př. Josef Knot, př. Pavel Voříšek a př. 

Rudolf Bartoníček. 

 

 

Zapsal jednatel Jiří Vait    

 

 

 

Usnesení výr. čl. schůze ZO ČSV o.s. Křivoklát 

konané 26. 1. 2014 

 

13. Členská schůze bere na vědomí: 

14. Účast na schůzi 33 členů z celkového počtu 52 

15. Zprávu o činnosti ZO za uplynulé období – př. Jiří Vait 

16. Zprávu nákazové komise – př. Frant. Bureš 

17. Rezignaci členů výboru na funkce: předsedy př. Václav Jelínek 

18.            pokladníka př. TerezaKonvalinková 

          jednatele př. Jiří Vait   

19.  

20. Členská schůze schvaluje: 

21. Program  schůze – jednohlasně 

22. Návrhovou komisi : př. Václav Moucha, př. Rudolf Bartoníček 

23. Volební komisi: př. Stanislav Kužel, př. Petr Bak 

24. Přijetí nových členů: Lenku Egertovou, Jaroslava Klímu 

25. Zprávu pokladníka přednesenou př. Terezou Konvalinkovou 

26. Zprávu revizní komise přednesenou př. Miroslavem Pechou  

27. Návrh a zvolení nových členů výboru ZO : př Zdeňka Dukáta, př.Lenku Egertovou, 

př. Jana Rajského- v nepřítomnosti na základě jeho písemného souhlasu – Čestného 

prohlášení. 

28. Odměny důvěrníkům v částce  600,- Kč/rok 



29. Odměnu novému pokladníkovi ve výši 3000,- Kč /rok 

30.  

31. Členská schůze ukládá: 

32. Př. Frant. Burešovi nákup respirátorů k ochraně dýchacích cest při aplikaci 

aerosolového ošetřování 

33. Předání agendy pokladníka př. Terezou Konvalinkovou př. Lence Egertové do 28. 2. 

2014  

34. Předání agendy jednatele př. Jiřím Vaitem př. Janu Rajskému do 30. 6. 2014  

35.  

36. Usnesení bylo jednohlasně schváleno přítomnými 35 členy. 

37. V Křivoklátě 26. 1. 2014  v 11.30 hod. 

38.  

39.  

 

Návrhová komise: př. Václav Moucha, Př. Rudolf Bartoníček 

 

 


