
Český svaz včelařů, z.s.  IČ: 62 53 49 80 

Základní organizace Trhové Sviny  email: zotrhovesviny@vcelarstvi.cz 

Rejta 1272  www.vcelarstvitrhovesviny.cz 

374 01 Trhové Sviny 

1 

 

 
Usnesení z výroční členské schůze ZO Trhové Sviny 

konané dne 2. února 2020 v Trhových Svinech 
 
Přítomnost: 

Z počtu 87 řádných členů organizace je přítomno 74 členů, což je 85% a proto je usnášeníschopná. 

Členská schůze v úvodu jednání schvália program jednání a po diskuzi a připomínkách na závěr svého 

jednání přijala následující usnesení:  

 

Výroční členská schůze schvaluje: 

- zprávu předsedy o činnosti ZO za rok 2019 

- zprávu pokladníka o hospodaření za rok 2019  

- rozpočet pro rok 2020 

- zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2019 

- plán práce ZO T. Sviny na rok 2020 

- odměny funkcionářům dle zprávy hospodaření 

- členské příspěvky na rok 2020 

 

Výroční členská schůze schvaluje stanovuje a volí: 

- počet členů výboru 6, slovy šest, jmenovitě: 

př. Stanislav Němeček 

př. Jaroslav Sýkora 

př. Adolf Jann 

př. Karel Zmeškal 

př. Petr Marek 

př. Libuše Hamadejová 

- počet členů kontrolní komise 3, slovy tři, jmenovitě: 

př. Eva Šnokhausová 

př. Jiří Pancíř 

př. Petr Homolka 

- delegáty na okresní konferenci v počtu 4, slovy čtyři, jmenovitě: 

př. Libuše Hamadejová 

př. Stanislav Němeček 

př. Miroslav Průka 

př. Jan Brabec 

- náhradníka na okresní konferenci:  př. Petr Marek 
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Výroční členská schůze ukládá výboru a členům ZO: 

- zajistit plnění plánu ZO pro rok 2020 

- 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 2020, zúčastnit se Dnu ochrany přírody, myslivosti, rybářství a 

včelařství v Nových Hradech a Dne dětí v obci Ločenice. 

 

Využití spolkových medometů bylo losem určeno pro rok 2020 následovně: 

velký medomed – př. Vaněčková 

malý medomed – př. Síkora, př. Lísal 

 

Usnesení bylo přijato s výsledkem hlasů: 

 

Pro  74  Proti  0  Zdržel se  0 

 

                      Za ZO ČSV Trhové Sviny 

jednatel Petr Marek   


