PLÁN PRÁCE
ZO ČSV, z.s., v Ronově n.Doubravou pro rok 2021, byl přijatý na VČS ZO ČSV dne 2. 2. 2020 - nemění se.
Cílem činnosti ZO ČSV je: splnit usnesení přijaté na VČS ZO ČSV, z.s.
důsledně léčit včelstva proti včelím nemocem

termín

druh činnosti účast

náplň činnosti

21.1.

VS

členové výboru Příprava VČS, kontrola plnění plánu práce a usnesení z VČS za rok 2020,
důvěrníci
zpráva pokladníka o finančním hospodaření za rok 2020,
předseda KK zpráva předsedy KK za rok 2020,
plán práce a rozpočet na r. 2021,
schválení čl. příspěvků a finančních náhrad za výkon funkcí pro ZO na rok 2021,
schválení cestovních náhrad důvěrníkům při léčení včelstev na rok 2021,
vyhodnocení podzimního léčení včelstev,
vyhodnocení listopadové členské schůze s přednáškou.

7.2.

VČS

členové ZO

březen

VS

členové výboru Vyhodnocení VČS, příprava přednášky, výsledky rozboru vzorků měli,
důvěrníci
organizace jarního doléčování včelstev,
předseda KK objednání léčiva pro letní léčení.

květen

VS

členové výboru Výsledky jarního léčení, hlášení počtu včelstev,
důvěrníci
celkové vyzimování včelstev.
předseda KK Objednání léčiva pro podzimní léčení

Dle programu, vyhodnocení činnosti za uplynulý rok
a uplynulé volební období
a naplánování činnosti na tento rok. Odevzdání měli.

červenec VS

členové výboru Kontrola plnění plánu práce a usnesení z VČS,
důvěrníci
zpráva pokladníka o finančním hospodaření ZO ČSV
předseda KK a zpráva předsedy KK. Výdej letního léčiva.

září

členové výboru Zpracování žádostí o dotace a statistiky,
důvěrníci
podzimní léčení včelstev, výdej léčiva.
předseda KK

VS

listopad VS

členové výboru Průběh léčení včelstev a organizace léčení včelstev aerosolem,
důvěrníci
zajištění dotací a vybrání členských příspěvků,
předseda KK příprava členské schůze s přednáškou.

listopad ČS

členové ZO

listopad závěr léčení předseda,
prosinec statistika
jednatel
a hlášení
pokladník

Dle programu s přednáškou,
výplata dotací a placení členských příspěvků.
Léčení aerosolem,
konečná hlášení dle metodiky a požadavků OO Chrudim a RV ČSV.

VS-výbor. schůze
ČS-členská schůze
VČS-výroční členská schůze
RV ČSV-republikový výbor ČSV
Plán práce na rok 2020 schválen, neschválen

předseda ZO ČSV A. Podhájecký

jednatel ZO ČSV Karel Koutný

