ZÁPIS

Z mimořádného jednání OO ČSV Kladno, z.s., konané dne 19.10.2017 v Naučném středisku
ekologické výchovy v Brandýsku Olšanech – Čabárně čp. 220, od 17,00 hodin.
PROGRAM:
Možnost čerpání dotace od KÚ Středočeského kraje pro včelaře

Předseda přivítal všechny přítomné funkcionáře z okresního výboru a členy KRK. Seznámil je
s bodem mimořádného jednání a předal slovo př. Belušové – člence OO a KKV za Středočeský
kraj. Př. Belušová přednesla zprávu z jednání, která se konalo 16.10.2017 v Praze:









Př. Belušová připomněla, že návrhy na dotační titul musejí být odevzdány do konce měsíce
října 2017. Respektive do 26.102017
Př. Plecitý- jednání nebylo jednoduché, čerpání dotace na plošné vyšetření MVP je dobrá
myšlenka, ale domnívá se, že zbývající okresy nebudou spolupracovat, BYLA BY POTŘEBA
UDĚLAT ZMĚNU VETERINÁRNÍHO ZÁKONA,
Př. Linhart - nejprve vědět, že na toto opatření jsou peníze
Př. Volek – potřeba vysvětlit široké včelařské veřejnosti smysluplnost tohoto vyšetření
Př. Jungman - nejlepší situace je udělat vyšetření celoplošně
Př. Ovčarik - musíme se připravit, přednést a obhájit

I.etapa projektu:







Př. Ovčarik - oslovení všech základních organizací, administrativa,
Informační mechanismus – letáky – vysvětlení, že jde o pozitivní věc pro včelaře
Vytvoření krizového centra - nezávislá poradna - VÚV v Dole - MVDr. KAMLER
Zpracování tabulky, komunikace se včelaři
FINANČNÍ ČÁST - STRUKTUROVANÝ ROZPOČET – předběžné náklady na vyšetření, administraci
Důležitým bodem je komunikace a dát informace všem včelařům

Předseda vyzval po skončení diskuze k navrženému projektu přítomné členy výboru OO ČSV Kladno
k hlasování o přípravě projektu a podání žádosti o dotaci na vyšetření včelstev na MVP ve Stč. kraji na KÚ.
Výsledky hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 přítomných z 9
0
1

Projekt byl většinou přítomných schválen k realizaci.

Úkoly:







Žadatelem dotace bude OO ČSV Kladno.
Př. Belušová a Př. Ovčarik jmenováni garanty projektu.
Př. Belušová a Př. Ovčarik upraví do 25.10.2017 informační materiály k projektu a rozešlou je všem
členům OO a KRK Kladno a připraví žádost o dotaci k podání na KÚ Stč. kraje k jejímu podání do
konce října 2017.
Veškerá korespondence k tomuto projektu bude rozesílána vždy mezi všechny členy výboru OO Kladno
a členy KRK OO Kladno.
Od podání žádosti budou podle potřeby svolávána mimořádná zasedání výboru OO Kladno, kde bude
určován další postup a budou rozdělovány dílčí úkoly jednotlivým členům výboru.

Příloha zápisu:
Návrh projektu a rozpočtu.
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