Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Kladno
č.p. 84, 273 06, Třebichovice
telefon: +420 778 478 159, e-mail: ookladno@vcelarstvi.cz
IČ: 00434230, OR: Městský soud v Praze, odd. L., vl. 41622
bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 193404406/0300

ZÁPIS

Ze schůze výboru OO ČSV, z. s. Kladno, konané dne 28.1.2019 v prostorách NSEV, Brandýsek - Čabárna od
17,00 hodin.

P r o g r a m:
1.

Zahájení

2.

Organizační zajištění akce Hrr na mor 2019

předseda OO a předseda KKV

3.

Jednání s magistrátem města Kladna o dotacích

předseda OO

4.

Organizační činnosti OO v roce 2019

zdravotník, pokladní, př. kočovné komise, ostatní

5.

Plán práce OO Kladno

místopředseda, předseda OO

6.

Informace o jednání s výborem ZO Hostivice

předseda OO

7.

Aktuální informace k projednání, diskuse

8.

Schválení odměn za 2018

9.

Závěr

K bodu 1:
Předseda přivítal členy výboru OO ČSV Kladno, K navrženému programu nebylo připomínek.
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomen:

J. Volek, R. Plecitý, D. Belušová, J. Linhart, M. Jungmanová, P. Jungman
M. Dragounová, V. Anděl, J. Slánský
M. Dlab

K bodu 2:
Př. Volek a Př. Belušová seznámili přítomné s aktuální situací kampaně Hrr na mor:
1.
2.

3.

4.

Akce Hrr na mor 2018/2019 byla odsouhlasena a v prosinci 2018 začal koordinační výbor s přípravou
akce.
Středočeský kraj i když schválil dotaci podle předloženého projektu, přeložil projednání přidělení
dotace na 14.2.2019. Na tomto jednání bude přítomen předseda OO a KKV. Dochází tak ke zdržení
podpisu smlouvy (předpoklad březen 2019), nicméně proběhla zahajovací konference (12.1.2019),
výběrové řízení na laboratoř a byl zahájen sběr vzorků na vyšetření.
OO Kladno má schválený návrh smlouvy s VÚVč Dol, který předložil nabídku ve vyhlášeném
výběrovém řízení. Výbor OO se domluvil na jejím podpisu, aby nedošlo k časové prodlevě
s vyšetřováním vzorků a případných následných procesů. Vzhledem k tomu, že nejsou při plnění
smlouvy poskytovány žádné zálohy, neměl by vzniknout problém s financováním akce.
Vzhledem k tomu, že se během vyúčtování předchozí dotace nevyskytly žádné zásadní problémy
s hrazením faktur, předpokládáme stejný průběh i v následujícím ročníku. Schvalování došlých faktur
bude probíhat stejně jako v loňském roce – výše ceny k proplacení musí být schválena za OO Kladno
př. Volkem a Př. Belušovou.

K bodu 3:
Př. Volek informoval přítomné o zahájení jednání s magistrátem Kladno:
1.
2.

Začátkem ledna byla odevzdána závěrečná zpráva o vyúčtování dotace na nakoupení techniky pro
ošetřování včelstev
Obdrželi jsme informaci z finančního odboru Magistrátu Kladno, že zpráva a vyúčtování je přehledné a
jasné a tím je věc dotace z roku 2018 uzavřená.

3.

4.

5.
6.

Protože se změnilo osazení Magistrátu, bylo náročné sehnat informace, s kým nyní jednat ve věci
poskytování dotací (dotace poskytuje několik odborů). Žádat budeme o dotaci z fondu primátora. Máme
k dispozici aktuální formulář a nyní řeším samotnou žádost a rozpočet.
Je škoda, že nedostáváme informace od ZO, které jsem vyzýval již koncem roku 2018, aby nejpozději
do konce ledna 2019 zaslali své požadavky na další nákup techniky. Do dnešního dne jsem obdržel
návrh pouze z pěti organizací z 11 (svůj požadavek poslaly ZO Knovíz, Kladno, Slaný, Unhošť a
Bratronice)
Vzhledem k podání žádosti do 10.2.2018 nelze čekat na opozdilce a po dohodě s př. Linhartem určíme
finální počty kompresorů a vyvíječů tak, abychom podali žádost včas.
Pokud to časová situace dovolí, rád bych se v této věci sešel s novým náměstkem primátora, ing. V.
Šubrtem a kromě projednání dotace bych chtěl jednat i o další spolupráci v následujícím období.

Pro informaci uvádím přehled nakoupeného zařízení a zápůjček do jednotlivých ZO okresu:
Elektrický
Motorový Vyvíječ
kompresor Elektrocentrála kompresor aerosolu
----1
1
1
1
--1
1
1
--1
2
1
2
1
1
1
--1
1
1
1
1
1
----1
1
------2
1
--1
1
1
1
1
1
1
--1

Požadavky ZO ČSV:
ZO Brandýsek
ZO Bratronice
ZO Hradečno
ZO Kladno
ZO Klobuky
ZO K. Žehrovice
ZO Koleč
ZO Knovíz
ZO Slaný
ZO Unhošť
ZO Velvary

Prodl.
30m
--1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

Hadice
15m
--1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

Olej
--1
1
1
1
1
----1
1
1

K bodu 4:
Řešení nákupu léčiv pro OO a ZO na nadcházející období:
1.
2.

3.
4.

Stav objednávek léčiv se nemění, př. Linhart bude požadovat včasné zaslání objednávek od ZO tak, aby
bylo léčivo k dispozici v průběhu roku pro zajištění MVO.
Změnou dotační politiky financování od roku 2019 (dotace na léčivo bude pouze 30%, nikoli 70% jako
v minulých letech) se dá očekávat pokles zájmu o některé léčebné přípravky. Důvodem bude nárůst
pořizovací ceny. Důvodem je vysoký nárůst ceny čerpané za léčiva v posledních letech, která pak
snižuje prostor na dotaci dalších titulů.
Uvedené změny se týkají léčiv vyráběných a distribuovaných VÚVč Dol.
Nákup léčiv bude podmíněn zasláním podkladů (seznamů) z CIS. V CISu by měla být připravena
tisková sestava, která bude součástí objednávky léčiv. Za jednotlivé ZO bude nutné udržovat CIS
aktualizovaný, aby nedocházelo k průtahům.

K bodu 5:
Projednání průběžného plnění plánu práce, vydaného na funkční období 2016-2020:
1.

2.

Př. Plecitý a Př. Volek konstatovali, že plán je plněn téměř ve všech bodech, uvedených v plánu činnosti
OO Kladno. Dotační akce typu Hrr na mor a nákup techniky jsou akcemi organizovanými nad rámec
uvedeného plánu.
Neplněnou oblastí plánu jsou:



3.

4.

zlepšování včelí pastvy ve spolupráci s obecní samosprávou, budování biokoridorů a zelených
pásů.
zřízení rozmnožovacího chovu včely kraňské na území okresu Kladno.

První bod máme společný s ochránci přírody/ornitology, kteří v rámci petice ministru zemědělství o
zachování krajiny ze dne 29.11.2018 (https://birdlife.cz/petice-za-krajinu), upozorňují na mizení
některých živočišných druhů z naší přírody. K uvedené petici se může připojit každý jednotlivec a je
v ní zmíněna i oblast včelařství. V rámci plánovaného jednání na magistrátu mohu zmínit i tuto věc a
začít zjišťovat možnosti realizace.
Druhým bodem je absence rozmnožovacího chovu, který se nedaří dlouhodobě naplnit. Př. Dlab, který
byl s tímto záměrem zvolen do výboru OO zatím tuto činnost neplánuje realizovat. Neznamená to ale,
že by se na území okresu Kladno nechovala plemena včely kraňské. Všichni včelaři ví o tom, že na
území okresu provádí chov matek př. Plecitý a v poslední době př. Ovčarik. Je tedy otázkou zda se
v následujícím období nepodaří i tento bod naplnit. Případně se můžeme zamyslet, zda to není vhodný
záměr pro získání finanční podpory, pokud by se našel vážný zájemce na zřízení chovu.

K bodu 6:
Informace ze schůzky předsedy OO Kladno se zástupci ZO Hostivice:

1.

2.

Dne 18.1.2019 jsem se sešel se zástupci ZO Hostivice. Informovali mě o problematické situaci
s bývalým jednatelem ZO, př. Najmanem, který ZO připravil o finanční prostředky od sponzorů a
veškerou písemnou agendu ZO. Současně se zástupci ZO dozvěděli, že př. Najman projednává bez
členské základny s předsedou OO Praha-Západ, př. Sojkou rozdělení ZO Hostivice a vznik nové ZO.
Nebudu dlouze popisovat veškeré podrobnosti této kauzy, kterou by měla řešit rozhodčí komise ČSV,
kam podala ZO Hostivice stížnost, nejen na uvedený postup. To, proč se na nás zástupci ZO obrátili, je
přechod ZO Hostivice pod OO Kladno, v případě, že nedojde k nějaké dohodě se zástupci OO PrahaZápad. Jako přílohu č. 1 připojuji předané doklady a zápisy.
Na základě výše uvedeného jsem byl požádán, abych se účastnil výroční členské schůze ZO Hostivice,
konané dne 30.1.2019. Zde by měla členská základna rozhodovat o dalších krocích, které jim dávají
Stanovy ČSV.

K bodu 7:
Dále byly formou diskuze projednány následující body:
1.

2.
3.
4.

Právní kauzy svazu, které mají finanční dopad po prohraných soudních jednáních – exekuce na svaz
kvůli neuhrazeným pohledávkám svazu. Otevřený dopis př. Hrabáka, jako reakce na úvodník Včelařství
č. 2/2019 – viz příloha č. 2.
Řešení kauzy Včelpo, která vznikla za minulého vedení svazu ČSV a byla „dořešena“ až v závěru
loňského roku.
Navýšení členského poplatku v souvislosti s výše uvedenými body a účelnost využití takto získaných
prostředků od členů svazu.
Příprava na volby a XI. Sjezd ČSV v příštím roce. Podpora stávajícího předsedy svazu v nadcházejících
volbách a zamezení tlakům na rozdělení svazu na Český a Moravský.

K bodu 8:
Návrh a schválení odměn za rok 2018:
1.
2.
3.

Př. Volek přednesl návrh na odměny pro jednatele OO, př. Dragounovou ve výši 1 800,- Kč a pro
pokladní OO, př. Jungmanovou ve výši 2 000,- Kč, za činnost v roce 2018.
Jiné odměny nebyly navrženy.
Návrh na udělení odměn byl jednohlasně schválen všemi přítomnými.

Závěrem př. Volek poděkoval za účast přítomným. Další plánované zasedání bude v dubnu 2019 za přítomnosti
zástupců ZO okresu.

