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 OO ČSV, z. s. Kladno, rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV, z. s. kladenského
okresu, konané dne 12.4.2019 v prostorách restaurace U Friedrichů, Smetanova 1218,
Kladno, od 17,00 hodin.
Přítomni: Jiří Volek, Bc. Monika Dragounová, Milena Jungmanová, Jindřich Linhart, Dana
Belušová, Jan Slánský, Robert Plecitý, (není podepsán), Hana Erbová, Jaroslav Smetana,
Miloslav Jeřela, Rosťa Ovčarik, Otakar Zdych, Tomáš Franc, Vratislav Anděl, Miroslav Perk,
Pavel Jiříkovský, Jiří Černý, Petr Jungman, Jiří Řeháček, Petr Melichar,
host: MVDr. Kateřina Poddaná – KVS OI Kladno
P r o g r a m:
1. Zahájení - předseda
2. Kontrola uložených úkolů, došlá korespondence - jednatelka OO
3. Objednávky léčiv 2019, výsledky léčení 2018, jarní léčení včelstev, situace a MVO v
okrese - zdravotní referent OO
4. Prostor pro MVDr. Poddanou v případě její účasti
5. Zpráva ze zasedání RV ČSV dne 22. až 23. 3. 2019 - místopředseda OO
6. Finanční zpráva OO Kladno za rok 2018 - pokladní OO
7. Informace kočování v roce 2019, nabídka Ekofrukt Slaný - předseda kočovné komise OO
8. Informace k akci „Hrr na mor 2019“ - hl. koordinátor akce, předseda KKV
9. Informace k dotaci na nákup techniky z dotace MMK - předseda OO
10. Diskuse, aktuality, včelařské akce
11. Usnesení a závěr
K bodu 1: Zahájení
Př. Volek - předseda přivítal členy OV ČSV Kladno, předsedy a jednatele ZO ČSV
kladenského okresu a hosta – nového zástupce OI KVS Kladno, MVDr. Kateřinu Poddanou.
K navrženému programu nebylo připomínek.
V úvodu předseda s kyticí pogratuloval jednatelce M. Dragounové k životnímu jubileu. Ke
gratulaci se přidali i ostatní přítomní.
K bodu 2:

Kontrola uložených úkolů

Př. Dragounová – nemá seznam léčení aerosolem za ZO Brandýsek, ověřuje aktivní adresy
ZO, možnost komunikace i pro KVS
Př. Volek – nemá odezvu na rozesílané emaily ani tam, kde o potvrzení žádá, na přípravě
webových stránkách se pracuje, zatím nejsou.
Př. Dragounová - došlá korespondence:
1. Při rozesílání děkovného dopisu akce ,,Hrr na mor“ je chybně uvedena chybou
koordinátora projektu D. Belušová jako jednatelka OO. Správně má být předsedkyně
KKV. Na funkci M. Dragounové se nic nemění.
2. Pozvánka na aktiv OO ČSV 27.4.2019 v Nasavrkách.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pozvánka na seminář zdravotníků – bez účasti.
Nabídka notebooků.
Hladíková – ČSV – příkazy k úhradě.
Pozvánka na akademii Zlín.
Faktury Tekro – Bee Safe.
Divadlo – pozvánka na hru „Úl“.
Magistrát města Kladna – zamítnutí žádosti o dotaci na kompresory a vyvíječe.

K bodu 3:

Objednávky léčiv 2019, výsledky léčení 2018, jarní léčení včelstev, MVO

Př. Linhart:
-

-

objednávka léčiva s delší exspirací až ve 2. objednávce;
zaplacení léčiv co nejdříve;
upozorňuje na možnost kontroly SZIFem, jsou vybrány 3 organizace -malá (Knovíz),
střední (Hradečno) a velká (Kladno), bude provedena kontrola faktur, při dotazování
konkrétních včelařů jsou rozhodující otázky, resp. odpovědí – zda respondent obdržel
léčiva a zda ví, že jsou dotována; může proběhnout i fyzická kontrola u chovatele
v průběhu roku;
nákazová situace – příznivá, avšak nedisciplinovanost některých chovatelů při
odevzdávání vzorků MVP v rámci OP (Trpoměchy - Želevčice 1x, Velká Dobrá 2x).
Odpovědnost je na chovateli.

Př. Volek:
- Evidence stavu včelstev i nyní z jara, aktualizovat stavy
- Ukončení jarního ošetření, nutnost monitoringu varroázy, využívat preventivní
ošetření kys. mravenčí.
Př. Dragounová:
- stručná statistika okresu: 411 včelařů, 3včelařské kroužky, 18 neorganizovaných
včelařů, 520 stanovišť, 4038 včelstev.
K bodu 4:
-

MVDr. Kateřina Poddaná – KVS OI Kladno

Převzala kompetence i pracovní místo po dobu nepřítomnosti MVDr. J. Krupky.
Zrušené OP MVP Kamenné Žehrovice (osobně předala rozhodnutí).
Příští rok nutnost odevzdávat vzorky z OP ve 2. roce do SVÚ Lysolaje (rychlejší
výsledky než z Dolu).
Povinnost nesplnili 3chovatelé, kteří zbytečně způsobili průtah při zrušení pásem,
někteří nahlásili úhyny včelstev.
OP Trpoměchy bude zrušeno po vyhotovení vzorků, cca za týden.
Bude následovat kontrola a postih včelařů, kteří odevzdali vzorky až po urgenci SVS
Využity kontakty poskytnuté ZO z CISu i z databáze KKV.
Novinka ze semináře v Nasavrkách – KVS nebude dozorovat jarní léčení ( viz
Metodika kontroly zdraví).

Diskuze k referátu:
Př. Volek – domluva s dr. Krupkou – aktualizace adres, zasílání zpráv – přeposílání výkazů o
léčení v papírové formě na KVS?
Př. Plecitý – MVDr. Musí mít doložené potvrzení o léčení dle MKZ.
Dr. Poddaná – stačí naskenovaná forma elektronicky, papírovou evidenci uchovávat v ZO.
Snižování administrativy, vše dle MKZ – např. kulaté razítko pro přesun jen mimo kraj. Nemá
info a kontakty na neorganizované a neregistrované chovatele, kteří nejsou v systému
evidence, neumí je dle své databáze rozčlenit, v seznamech i zemřelí a nevčelařící osoby,
uvítá informace a podněty od ZO.
Př. Linhart – navrhuje zjistit možnost přístupu do CISu pro dr. Poddanou, případně
zprostředkovat data.

Př. Belušová - vzorky v OP odebírat i z uhynulých včelstev za účelem vyloučení úhynu právě
z důvodu nákazy, lze provádět ze zásob, uhynulých včel i plástů.
Př. Ovčarik – kontrola včelařů - nutné se připravit, není páka na neorganizované.
Př. Smetana – ohnisko MVP již opět v Praze, v sousedství.
Př. Řeháček – požaduje elektronickou archivaci dat okresem.
Př. Volek – žádá neregistrované a neorganizované včelaře řešit s KVS individuálně, s orány
ČSV nekomunikují.
K bodu 5:

Zpráva ze zasedání RV ČSV dne 22. až 23. 3. – Př. Plecitý, člen RV:

Jednání pouze 1 den – 23.3. – viz. Oficiální zápis
Hlavní body:
-

Stav hospodaření - 852.357,- Kč!
Ztráta způsobená výpadkem dotace i přes úsporná opatření a prohranými právními
kauzami.
Řešení navýšením členských příspěvků zamítnuto, až po volbách – 11. sjezd.
Návrh kompenzace schodku nížením odvodu do SF (místo 7,- Kč jen v roce 2019 5,- Kč
do rozpočtu a 2,- Kč do SF – jinak nedostupné prostředky).
Pojištění funkcionářů svazu odpovědnosti za škody z výkonu funkce do 5 mil.
R. Plecitý – člen přípravného výboru 11. sjezdu ČSV.
Varroáza na Vysočině – zmutovaný typ, rezistentní na účinné látky léčiv.
Povinnost při ztrátách nad 25% stavu včelstev hlásit SVS, hrozí sankce při nesplnění.
Kritika doc. Hrabáka za prohrané soudní spory a hospodaření svazu - kontroverzní
osobnost i názory.

K bodu 6:

Finanční zpráva OO Kladno za rok 2018

Př. Milena Jungmanová, pokladní – viz samostatně písemné vyhotovení.
K bodu 7:

Informace kočování v roce 2019

Předseda koč. komise př. Jan Slánský – Kočovný plán je sestaven, jednoduchá identifikace,
k dispozici i pro KVS; možnost dohlášení dalších;
Př. Plecitý - nabídka z Ekofruktu Slaný - Dr. Gruncl – dojednání podmínek s vedením ing.
Richter – požadavek 500,- Kč / 1 přísun k 1 plodině
Př. Ovčarik – ZO Slaný nebyla oslovena, přitom je nejblíže, jednání považuje za korektní,
jako předseda měl být alespoň informován, když už nebyl přizván; žádá o kopii
korespondence s Ekofruktem.
Př. Belušová – zazněl konkrétní požadavek Dr. Gruncla – 2 – 3 chovatelé, cca 100 včelstev,
nechce spolupracovat s JUDr. Ovčarikem. Osobně odkázala Dr. Gruncla na kočovnou komisi
(KK).
Př. Slánský – Jednal s R. Plecitým jménem okresu za KK, ZO Slaný, ani nikdo ze včelařů
není několik let v kočovném plánu. KK nemůže vědět, že tu je nějaký zájem ze ZO Slaný.
K bodu 8:

Informace k akci „Hrr na mor 2019“

Hl. koordinátor JUDr. Ovčarik – sběr vzorků ukončen, výsledky téměř naplněny, cca 2400
vzorků, díky úbytků vzorků z OP MVP, bude se jednat o vrácení nevyčerpaných prostředků
po konečném vyúčtování z Dolu, nyní probíhá rozesílka výsledků, poděkování, bude
následovat vyúčtování a proplácení faktur a závěrečný článek do tisku. Zbylé prostředky navrhnout Středočeskému kraji využití - např. vyvíječe aerosolů (zánik dotace z jiných
zdrojů).

Za KKV - Belušová - na základě nezjištěných ohnisek navrhne KKV pro nové dotační
období periodické vyšetření každý 2. rok (pokud nebude vyšetření řešit systémově MZE) a
nový dotační titul, navazující na preventivní opatření MVP – obměnu voskového díla a
globální problém včelařství – kvalita a dostupnost vosku a voskových mezistěn
s prokazatelným původem a možným lokálním zpracováním, přednesený na prosincové
schůzce KKV. Cílem je získání voští od lokálních chovatelů v rámci ZO, event. OO, a jeho
zpracování na primární vosk, případně i zpracování na mezistěny. V závislosti na provozních
podmínkách půjde o individuální přístup organizací, které si samy určí postup a rozsah služeb.
Př. Slánský – nepovažuje tento postup za potřebný.
Př. Plecitý – rovněž jako chovatel nepotřebuje tuto službu, navíc hrozí nebezpečí šíření nákaz.
Př. Belušová – při zpracování u certifikovaného výrobce dochází k sterilizaci vosku
automaticky, zpracování na mezistěny budou řešit provozní řády – možno nastavit podmínku
negativního vyšetření na MVP.
Př. Ovčarik - Otázka vosku je klíčová a je nutné ji řešit již u začátečníků, a chovatelů s malou
produkcí.
K bodu 9:

Informace k dotaci na nákup techniky z dotace MMK

Př. Volek - žádost byla zamítnuta z důvodu překročení finančních limitů primátora pro
individuální dotace. Ve spolupráci s pověřeným pracovníkem MMK budou hledány jiné
zdroje podpory.
K bodu 10:
-

-

Diskuse, aktuality, včelařské akce

Pozvánka na divadelní hru Úl – společnosti V.A.D. 28.4. a 18.6. v Kladně.
Pozvánka k účasti na společné úklidové brigádě v Muzeu včelařství v Kolči v sobotu,
11.5.2019 od 10. hod. v rámci oslav Světového dne včelařství. Po ukončení proběhne
společné občerstvení a potlach. Nutné upřesnění počtu účastníků, bude přeposlána
pozvánka na ZO.
K dopisu předsedy ZO Slaný, př. Ovčarika ZO okresu Kladno – návrh na mimořádné
odměny 3 členům OV za mimořádné výsledky při aktivitách v roce 2018. Nikdo se
k tomuto návrhu nepřipojil, naopak diskuze se rozvinula jako zpochybnění celoroční
práce ostatních členů výboru, za což př. Ovčárik sklidil kritiku. Za špatné pochopení
podaného návrhu a možný dvojí výklad, který si někteří členové OV o své nečinnosti
vztáhli na svou osobu, se př. Ovčarik omluvil.

Usnesení ze zasedání dne 12.4. 2019
Zasedání OO ČSV Kladno rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV okresu Kladno
1. Bere na vědomí:












Kontrolu uložených úkolů a zprávu o korespondenci.
Informace o kontrolách léčiv z VÚ Dol.
Informaci ze zasedání zástupců SVS v Nasavrkách.
Povinnost zasílání KVS, archivace záznamů o léčení, skenování pro OO ČSV Kladno.
Zprávu ze zasedání RV ČSV ze dne 23.3. 2019.
Finanční zprávu pokladní OO za rok 2018.
Informace o kočování v roce 2019.
Informace o ukončení sběru vzorků MVP a průběhu akce ,,Hrr na mor II“.
Informace k dotaci na nákup techniky.
Pozvánku k brigádě v MV v Kolči.
Zrušení MVO v rámci ohniska MVP na KÚ Kamenné Žehrovice.

2. Schvaluje:






Zprávu ze zasedání RV ČSV z.s.
Archivaci záznamů léčení formou skenovaných listin prostřednictvím OO ČSV Kladno.
Finanční zprávu OO ČSV Kladno za rok 2018.
Kočovný plán na sezónu 2019.
Prostory pro konání schůzí v Restauraci u Friedrichů Kladno.

3. Ukládá:







Aktualizaci evidence počtu včelstev do CISu
všechny ZO
Předkládat včas objednávky na léčivo pro podzimní ošetření včelstev
OO a všechny ZO
Kočovný plán zaslat všem ZO ČSV a po schválení SVS
jednatel OO
Delegovat zástupce a zúčastnit se aktivu funkcionářů OO
předseda, pokladní
Odpovídat na emaily členů OV, kde je o to výslovně žádán
všechny ZO a členové OO
Zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO Kladno a předsedovi
OKK Kladno př. Andělovi.
jednatel OO
 Vyhotovit příspěvek do časopisu Včelařství o činnosti OO Kladno
OO
Usnesení bylo jednohlasně přijato všemi přítomnými.

Jiří Volek
Předseda OO ČSV Kladno

Bc. Monika Dragounová
Jednatel OO ČSV Kladno

