ZÁPIS
Ze schůze OO ČSV Kladno z.s., rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV, z. s. kladenského
okresu, konané dne 23.9.2017 v Naučném středisku ekologické výchovy v Brandýsku
Olšanech – Čabárna čp. 220, od 8,30 hodin.
P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Kontrola uložených úkolů, došlá korespondence
3. Informace k administraci dotace 1D pro rok 2017
4. Zpráva ze zasedání RV ČSV dne 26.8.2017
5. Zpráva z aktivu ZO/OO Stř. kraje dne 9.9.2017
6. Objednávky léčiv, léčení 2017, nákaz. situace a MVO v okrese
7. Evidence KÚ ZO a okresu – vydání, doplnění CIS, info pro OO
8. Informace kočování v roce 2017
9. Zpráva z jednání KKV o podpoře včelařů prostř. Stř. kraje
10. Směrnice č. 2/2016 - registrace členů ZO
11. ZO Knovíz – informace o registraci, údaje pro OO
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr
K bodu 1:
Př. Volek - předseda přivítal členy OV ČSV Kladno, předsedy a jednatele ZO ČSV
kladenského okresu a pozvané hosty – př. Seibotha.
K navrženému programu nebylo připomínek.
K bodu 2:
Př. Dragounová - jednatelka - kontrola uložených úkolů ze schůze ze dne 1.4.2017. Zápis ze
schůze konané dne 1.4.2017 zaslán funkcionářům OV ČSV Kladno z. s.
 Všem ZO ČSV okresu odevzdat včas požadavky na léčivo př. Linhartovi do 30.4.2017
splněno.
 Výboru OO ČSV Kladno zajistit přednášku př. Švamberka - termín stanoven na
25.11.2017 – splněno.
 Všem ZO ČSV zajistit evidenci vyznamenání v CISu do 31.12.2017 - úkol prodloužen.
 Všem ZO a výboru OO Kladno předkládat během roku návrhy na zajištění odborných
přednášek.
 Př. Slánskému zaslat všem ZO ČSV schválený Kočovný plán do 30.4.2017 – splněno.
 Př. Slánskému zpracovat evidenci katastrálních území pro jednotlivé ZO ČSV okresu do
30.4.2017 – splněno.

 Př. Dragounové zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO Kladno
a předsedovi OKK Kladno př. Andělovi – splněno.
 Př. Linhartovi a př. Dragounové objednat léčivo na ošetření pro rok 2017 a jaro 2018 dle
pokynů SVS ve stanovených termínech prostřednictvím soukromých veterinárních lékařů,
souhrnně na základě písemných objednávek jednotlivých ZO ČSV a následně zajistit
distribuci a předání léčiv jednotlivým ZO ČSV – splněno.
Př. Dragounová - došlá korespondence:
 Žádost ČSV Praha o kontrolu a následnou aktualizaci kontaktů na zástupce v okresech pro
SFIZ - kontrola provedena a odpovězeno.
 ČSV Praha - upozornění na bílá místa v každém okrese - katastry. Je nutno v návaznosti na
žádost o dataci 1D tato bílá místa přiřadit k organizacím kam územně patří.
 Upozornění na přeléčení po vytočení medu pro ty, které se letní ošetření týká.
 MVDr. Krupka poslal informaci o výskytu ohniska MVP v obci Ředhošť.
 Pozvánka na Aktiv pro OO/ZO ze Středočeského kraje dne 9. 9. 2017 v Praze.
 Vydání Oběžníku 1/2017- podrobné informace pro ZO/OO ČSV z.s. k zajištění administrace
do konce roku 2017.
 Zaslána prezentace z Aktivu ze dne 9. 9. 2017.
K bodu 3:
Administrace k dotaci 1D je podrobně popsána v Oběžníku 1/2017, pro každou organizační
složku - úkoly. Vše směřovat na práci v centrálním informačním systému.
K bodu 4:
 Př. Plecitý -.zpráva ze zasedání RV ČSV, která se konala 26.8.2017 v Nasavrkách.
 Jednalo se o odvolání stávajícího ředitele Včelpa, na jeho místo byl delegován př.Kovář.
Včelpo je ve ztrátě 22,9 milKč. Předsednictvo vyhlásilo obálkovou metodu na prodej
majetku ve firmě Včelpo.
 Jednalo se o administraci, řídíme se podle směrnici č. 7.
 Stanovení nové rozhodčí komise.
 Nová směrnice o známkách kvality.
 Zástavní právo.
 Projednala se a schválila výše odměny pro předsedkyni svazu.
 Okres Kladno byl pochválen za práci v CISU. Všechny jeho ZO v tomto programu pracují.
K bodu5:





Př. Volek seznámil všechny přítomné o jednání Aktivu ze dne 9.9.2017 v Praze.
Jednalo se o evropských dotacích, o nákladech sekretariátu, požadavky předání na SZIF.
Budou prováděny kontroly na využití dotací- skutečné využití, různé nesrovnalosti.
Evropské dotace - od roku 2014 nárůst poptávky – dochází ke krácení dotace vlivem
převisu žádostí použitím koeficientu - na dotaci v roce 2018 je vyčleněno 79,5 mil.Kč.
 Dotace 1D – důležité, začal se objevovat rozdíl v číslech - počet včelstev, budou se
provádět kontroly - komise na ověření stavu a počtu včelstev – vrácení dotace. Bude se
přihlížet ke stavům včelstev podle evidence v Hradišťku p. Medníkem.
 Probíraly se katastry základních organizací v okresech - nesmějí být bílá místa, jinak
včelaři nedostanou dotaci.

 Vzdělávání začínajících včelařů.
 Administrativa – registrace - sbírka listin ZO/OO.
 Zaslání prezentace z Aktivu - byl rozeslán všem ZO.
K bodu 6:









Př. Linhart seznámil se zdravotní problematikou v okrese Kladno.
MVDr. Krupka se snaží informovat s nákazovou situací, posílá mapy a zprávy ze SVS.
Jedná se o plošném vyšetření na MVP – období 3 roky.
Novela veterinárního zákona - prodej medu ze dvora - registrace prodejců.
Školení a registrace prohlížitelů včelstev.
Zákaz používání antibiotik při léčení včelstev.
Požadavky na léčivo byly pokryté.
Pro funkcionáře dal informaci, jak se mají zachovat, když se jim objeví nový včelař
v katastru. Požadovat od něj vyšetření na MVP - zajistit pro nové včelaře prodej oddělků
od prověřených včelařů.
 Začal se testovat nový GABON FLUM - podletní přeléčení po vytočení medu.
 Každý včelař by měl jakékoli léčení zapisovat do tabulky, kterou by měl mít ve včelíněpřípadná kontrola od veterináře.
 Skladové hospodářství - pomoc organizacím s léčivem, dodržování užití léčiv - zdravotníci
v jednotlivých základních organizacích.
K bodu 7:
 Př. Slánský seznámil funkcionáře s dokončenou evidencí katastrů v okrese Kladno. Přes
CIS se doplnila bílá místa, všem organizacím předal mapu jejich katastru. Je zde možnost
sdíleného katastru – alternativa.
 Některé naše katastry mají i jiné okresy a je potřeba s nimi projednat nápravu.
 Předseda po obdržení rozdělovníku katastrů v okrese Kladno bude informovat sousední
okresy o tomto rozdělení.
K bodu 8:
 Př. Slánský informoval o stavu kočování v letošním roce. Kočovný plán byl narušen
omezením 8 včelařů, kteří nemohli kvůli ohnisku MVP kočovat. Jinak vše probíhalo podle
plánu.
 Příští rok by bylo potřeba po domluvě s veterinářem vytvořit stanoviště v Hradišťku
dopředu, protože je dlouhá čekací doba.
K bodu 9:
 Př. Belušová podala zprávu ze zasedání KKV.
 Především se jednalo o dotační titul - na co jej použít. Návrhy na obnovu starých úlů musel by být soupis stanovišť, na kterých jsou staré úly.
 Podpora kraje na vyšetření MVP –přednostně - je v plánu provést vyšetření MVP
celorepublikově.
 Dotace ve výši 1mil. Svaz by si vzal 10% na administrativní činnost, zbytek mezi okresy,
tak vychází na jeden okres v průměru 90 tis. korun. V dnešní době je problém čerpat dotaci
– jsou různé dotační tituly - nesmí být souběh s jinou dotací.
 Vzdělávání, boj s varoázou, souběh možných titulů - směrnice svazu.

 Předložit návrhy, jak vhodně využít dotační titul - na co použít.
K bodu 10:
 Př. Volek - Směrnice č.2/2016 - registrace členů ZO v praxi moc nefunguje. Informace se
nedostává dál. Platba registračního poplatku - objevují se stížnosti na členy, neplacení,
podepsání registračního formuláře - je to členská povinnost, může dojít i k vyloučení člena
na neplnění členských povinností.
 Registrovaný člen by měl dávat k nahlédnutí výsledky vyšetření léčení.
 Postupovat dle platné směrnice.
K bodu 11:
 Př. Seiboth - informoval o splnění všech náležitostí k založení 11 základní organizace
v okrese Kladno. Všichni členové ZO jsou zapsáni v centrálním informačním systému,
zbývá jen dokončit zavedení účtu pro organizaci.
K bodu 12 - diskuse:
 Př. Belušová - všichni funkcionáři mají odpovědnost za data v systému CIS- vydávat
potvrzení pro jiné organizace.
 Př. Linhart - směrnice pro kvalifikaci učitele včelařství - 10let včelařit, vzdělávání včelařůtesty, mladší učitelé nepřednášejí, nutnost publikací, přednášek - mnoho učitelů starších
ročníků.
 Př. Smetana - o dotace ze Stř. kraje si žádá sám.
 Př. Macháček - v roce 2008 se investovalo na dotacích 2,5mil. Kč do včelařů na obnovu
starých úlů. Veřejné zdroje - dotace jen z jedné strany.
 Př. Belušová - jednání o dotačních titulech - podpora žádná.
 Př. Ovčarik - 1mil.Kč na dotaci je málo – vybrat rozumnou věc, na kterou by se dotace
použila.
 Př. Macháček - byla zastavena dotace pro začínající včelaře - možnost znovu otevřít
jednání.
 Př. Plecitý - dotace by mohla sloužit na pořízení aerosolových vyvíječů, které by byly
v majetku okresního výboru - na úly nelze, po rozdělení peněz vychází na jednu základní
organizaci v průměru 6 tisíc korun a to nic neřeší. Na největší kraj je 1mil. Kč málo.
 Př. Ovčarik – využití dotace na zakoupení potřeb pro všechny včelaře – např. hubice
k vyvíječi, bezpečné léčení.
 Př. Smetana - hubice z novoduru nelze použít.
 Př. Ovčarik – dotace na mezistěny, výkup vosku.
 Př. Belušová – zařízení na úpravu vosku, vyšetření na MVP.
 Př. Plecitý – zajištění vosku - problém, důležitá technologie, desinfekce vosku.
 Př. Slánský – při kočování není dostatečná kontrola z jiných okresů, přes MVDr. Krupku je
potřeba jmenný seznam, ale v případě vyšetření MVP může kočovník putovat po kraji měla by se udělat změna ohledně stěhování včelstev.
 Př. Belušová - jakým způsobem budeme reagovat na dotační titul - navrhnout varianty.

Usnesení ze zasedání dne 23.9.2017
Zasedání OO ČSV Kladno rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV kladenského okresu,
konané dne 23.9.2017
1. Bere na vědomí:











Kontrolu uložených úkolů a zprávu o korespondenci.
Zprávu o administraci o dotaci 1D - viz. Oběžník č.1/2017.
Zprávu ze zasedání RV ČSV ze dne 26.8.2017.
Zprávu z Aktivu ZO/OO ČSV ze dne 9.9.2017.
Vydání léčiva pro základní organizace dle objednávek.
Informaci kočovné komise za rok 2017.
Zprávu ze zasedání KKV o podpoře včelařů ze stř. kraje.
Dokončení a rozdělení katastrů dle mapy okresu - evidence ZO/OO ČSV.
Informaci o MVO okresu.
Dokončení registrace nové ZO ČSV Knovíz.

2. Schvaluje:





Stanovení katastrů v okrese - předložení k připomínkám.
Provádění evidence vyznamenaných včelařů do CISU.
Návrhy na odborné přednášky – ZO/OO ČSV.
Registraci nové ZO ČSV Knovíz.

3. Ukládá:









Všem ZO ČSV okresu odevzdat včas doklady na administraci 1D.
Všem ZO zajistit fakturace administrace k dotaci 1D.
Všem ZO ČSV zajistit evidenci vyznamenání v CISu do 31.12. 2017.
Všem ZO a výboru OO Kladno předkládat během roku návrhy na zajištění odborných
přednášek.
Všechny ZO zkontrolovat stanoviště členů a opravit nově doplněné katastry pro chybně
evidovaná stanoviště v CISU.
Všem ZO dodržovat platnou legislativu podle směrnice č.2/2016 - registrování členů.
Projednání katastrů se sousedními okresy – předseda OO.
Př. Dragounové zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO Kladno
a předsedovi OKK Kladno př. Andělovi.

Usnesení bylo jednohlasně přijato všemi přítomnými.

předseda
Jiří Volek

jednatel
Bc. Monika Dragounová

