ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU + DŮVĚRNÍKŮ ZO ČSV VYSOKÉ MÝTO
KONANÉ DNE 04.06.2019
Místo konání – restaurace U Brežněva Vysoké Mýto
Přítomní dle prezenční listiny – 9 členů
1) Zahájení schůze výboru ZO – př.Kubeš
2) Kontrola zápisu z minulé schůze výboru konané dne 02.04.2019 – př.Pitra
- včelařský zájezd do Prany na letiště Václava Havla a do VÚVČ Dol – s plánem byli seznámeni
všichni důvěrníci, přihlášeno je pouze 12 osob, z důvodu nezájmu ze strany členů bylo rozhodnuto,
že bude akce zrušena
- zpráva z jednání OO Ústí nad Orlicí – všechny závazky vůči OO ČSV splněny
- výsadba pylodárných dřevin – bude rozeslán konkrétní seznam dřevin – zajistí př.Šustr
- hlášení počtu včelstev k 1.5.2019 – aktualizováno v CISu – př.Šustr – splněno
- příspěvky od obcí na výsadbu pylodárných rostlin – rozeslán e-mail s výběrovým formulářem
a nabídkou druhů jednotlivých dřevin – př.Šustr – splněno
- výsledky vyšetření zimní měli u p.Ješiny ve Džbánově – dle písemné komunikace s MVDr.Stoklasou
jsou v pořádku
- hlášení počtu včelstev do Hradišťka – dodržet jednotlivé termíny, každý je zodpovědný za své hlášení
3) Zajištění léčiva pro letní léčení – př.Volák
- nevyjasněný termín schůze OO ČSV Ústí nad Orlicí, na které bude předáno léčivo
- předpokládaný termín okolo 15.7.2019
- tento termín je pro nás nevyhovující z důvodu nemožnosti včasné distribuce členům
- nutno kontaktovat MVDr.Mikulu a pokusit se zajistit léčivo na začátek července – zodp.př.Volák
4) Plánování akcí na 2.pololetí 2019 – př.Šustr
- sestaven plán schůzí a akcí na 2.pololetí 2019
- plán bude rozeslán spolu se zápisem z této schůze
5) Plánování podzimní odborné přednášky – př.Šustr
- předpokládaný termín – polovina listopadu 2019
- důvěrníci nebo členové mohou zaslat jednateli návrhy na téma přednášky
- přednášku je nutno zajistit včas s ohledem na vytíženost přednášejících
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6) Výsadba pylodárných dřevin – př.Volák
- termín odevzdání vyplněných žádostí je do 30.června
- popřípadě mohou důvěrníci odevzdat požadavky na schůzi 2.7.2019
7) Termín konání příští schůze výboru + důvěrníků: 02.07.2019 od 18:00, restaurace U Brežněva Vysoké Mýto
8) Závěr – př.Kubeš

Vysoké Mýto 04.06.2019
Zapsal: Miloš Šustr – jednatel ZO ČSV Vysoké Mýto

Ověření zápisu:
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př.Volák, př.Kubeš

