
Z Á P I S  
z výroční členské schůze konané dne 8. 3. 2018 

Schůze se konala v klubovně nové hasičárny, Štítného 560, Nová Včelnice ve čtvrtek 

8. 3. 2018 od 18 hodin. Výroční členskou schůzi zahájil předseda spolku př. Nejedlý. Přivítal 

přítomné a konstatoval že VČS není usnášeníschopná. Přítomno podle prezenční listiny je 19 

členů z celkového počtu 61 a 2 hosté. V souladu se stanovami se bude konat náhradní schůze 

od 18:30, která je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 25% členů. 

Náhradní schůzi zahájil předseda př. Nejedlý v 18:30 hodin. Vzhledem k počtu 19 členů byla 

náhradní schůze usnášeníschopná. Program zůstal nezměněný jako u řádné schůze: 

1. Zahájení 

2. Rezignace předsedy na funkci předsedy spolku a členství ve výboru 

3. Volba nového člena výboru  

4. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2017 

5. Zpráva Kontrolní a revizní komise o kontrole hospodaření v roce 2017 

6. Plán práce na rok 2018 

7. Usnesení 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda spolku př. Nejedlý. Přivítal jako hosta jednatele OO ČSV př. 

Martina Palečka. 

2. Rezignace předsedy spolku na funkci předsedy spolku a členství ve výboru ZO 

Předseda spolku předal jednateli př. Dvořákovi písemnou rezignaci na funkci předsedy 

spolku i členství ve výboru ZO. Jako důvod rezignace uvedl déletrvající neshody 

v názorech na činnost ZO a vulgární chování vůči své osobě ze strany př. Sedláčka. 

Následně př. Nejedlý předal řízení schůze jednateli př. Dvořákovi. 

3. Volba nového člena výboru 

Jednatel př. Dvořák pokračoval v řízení schůze dalším bodem programu, kterým je volba 

nového člena výboru ZO. Navrhuje za nového člena výboru př. Petra Machoně. Volba se 

nakonec neuskutečnila, neb je třeba př. Machoně předem seznámit s rozsahem práce 

člena výboru, resp. předsedy spolku ZO. Jednatel svolá schůzi výboru, který projedná 

podmínky doplňujících voleb do výboru ZO. 

4. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2017 

Zprávu přednesl pokladník př. Hron. Informoval o činnosti spolku v roce 2017. Stav 

finančních prostředků ke dni 1. 1. 2017 byl celkem 48 446,26 Kč, z toho 12 675,00 Kč 

pokladna a 48 446,26 Kč běžný účet. Ke dni 31. 12. 2017 byl stav finančních prostředků 

celkem 65 242,22 Kč, z toho 7 459,00 Kč pokladna a 57 783,22 běžný účet. Příjmy během 

roku tvořily členské příspěvky, dotace na kompresor a vyvíječ, dotace na aerosol, dotace 



1.D a její administrace a úroky ze zůstatku na účtu v bance. Výdaje tvořil nákup 

kancelářských potřeb, kompresoru a vyvíječe, léčivo, provozní režie (poštovné), 

pronájem sálu na schůze s občerstvením, výplata dotace a poplatky za vedení účtu. 

5. Zpráva Kontrolní a revizní komise o kontrole hospodaření v roce 2017 

Zprávu přednesl pokladník př. Hron. Inventarizační komise ve složení př. Jiří Šívr, 

předseda komise a členové př. Miroslav Kučera a př. Miroslav Hron provedli inventarizaci 

majetku a závazků ZO spolku ke dni 31. 12. 2017. Předmětem inventarizace byl majetek, 

pokladní hotovost, zůstatek na bankovním účtu, závazky a pohledávky. Stav pokladny ke 

dni 31. 12. 2017 byl 7 459,00 Kč a zůstatek na účtu 57 783,22 Kč. Ke dni 31. 12. 2017 

spolek neodvedl příspěvek RV ČSV do Prahy ve výši 22 846,60 Kč, je evidováno jako 

závazek. Jiné závazky nejsou. Pohledávky ke dni 31. 12. 2018 spolek nemá. Př. Hron 

seznámil přítomné se stavem majetku a jeho uložením. 

6. Plán práce na rok 2018 

Jednatel seznámil přítomné s plánem práce, který spočívá v termínech ošetřování proti 

V.D. Informace podrobně doplnil jednatel OO ČSV př. Paleček. 

7. Usnesení 

V průběhu schůze odešli v 18:50 členové př. Hanzl (předem omluven) a př. Sedláček, 

v 19:20 odešel př. Hronek. Přes počet zbylých členů 16 zůstala schůze usnášeníschopná a 

přijala následující usnesení: 

Členská schůze: 

I. bere na vědomí 

a) rezignaci předsedy na funkci předsedy i člena výboru ZO 

II. schvaluje 

a) zprávu o činnosti a hospodaření ZO v roce 2017 

b) zprávu KRK o kontrole hospodaření v roce 2017 

c) plán práce na rok 2018 

III. ukládá 

a) jednateli svolat schůzi výboru ZO za účelem projednání doplňujících voleb do 

výboru ZO. 

8. Diskuse 

Následovala diskuse přítomných členů k nastalé situaci, kteří obecně odsoudili chování 

př. Sedláčka. Konkrétní závěry diskuse nepřinesla. 

9. Závěr 

Schůzi ukončil jednatel spolku př. Dvořák ve 20:45 hodin. 

 

V Nové včelnici zapsal dne 08. 03. 2018 Karel Dvořák 


