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Usnesení z výroční členské schůze ZO Trhové Sviny 

ze dne 4. února 2018 

 
VČS schvaluje: 

- zprávu předsedy o činnosti ZO za rok 2017 

- zprávu pokladníka o hospodaření za rok 2017      

- návrh rozpočtu pokladníka pro rok 2018 

- zprávu kontrolní a revizní komise  

- plán práce ZO T. Sviny na rok 2018 

 

Členská schůze schvaluje členský příspěvek pro ZO Trhové Sviny na 

rok 2019 který je 300,- Kč pro člena mladšího 60 let, 100,- Kč pro 

člena mladšího ve věku 60 až 69 let, 50,- Kč pro člena ve věku 70 až 

79 let a 0,- Kč pro člena staršího 80 let. Tento příspěvek neobsahuje 

poplatek pro RV ČSV, který se skládá obvykle ze dvou položek za 

člena a ze včelstev (200,- Kč + 16,- Kč pojištění za každé včelstvo). 

Z 67 přítomných členů hlasovalo pro tento návrh celkem 67 členů. 

Proti 0 členů, 0  členů se zdrželo hlasování. 
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VČS schvaluje odměny funkcionářům dle zprávy hospodaření.  

Z 67 přítomných členů hlasovalo pro tento návrh celkem 67 členů. 

Proti 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování. 

 

VČS schvaluje rozpočet ZO pro rok 2018, dle zprávy pokladníka. 

Z 67 přítomných členů hlasovalo pro tento návrh celkem 67 členů. 

Proti 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.. 

 

VČS ukládá výboru a členům ZO: 

- zajistit plnění plánu ZO pro rok 2018, 

- pečlivě monitorovat rozšíření nákazy moru včelího plodu 

v okolních organizacích a vzájemně s nimi spolupracovat, dále 

monitorovat rozšíření roztoče Varroa destruktor, 

- nahlásit neprodleně jakékoli změny ve stavu včelstev, stejně jako 

i v osobních údajích (změnu adresy, případně změnu jména, hlavně 

však změnu telefonního čísla, popřípadě emailové adresy) 

- důvěrníci společně s předsedou osloví OÚ popřípadě 

zemědělská družstva v jednotlivých obvodech o příspěvek na činnost 

ZO, 

- zorganizovat Medobraní 2018, zúčastnit se Dnu ochrany 

přírody, myslivosti, rybářství a včelařství v Nových Hradech. 
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Využití spolkových medometů bylo losem určeno pro rok 2018 pro 

př. Hanu Šrámkovou, př. Zdeňka Dvořáka a př. Karla Zmeškala. 

 

Usnesení VČS ze dne 4. 2. 2018 bylo schváleno 67 hlasujícími, žádný 

z členů nebyl proti a žádný člen se nezdržel hlasování. 

 

 

 

                      Za ZO ČSV Trhové Sviny 

jednatel Petr Marek 

        


