ZÁPIS
Ze schůze OO ČSV Kladno z.s., rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV, z. s. kladenského
okresu, konané dne 6.1.2018 v Naučném středisku ekologické výchovy v Brandýsku
Olšanech – Čabárna čp. 220, od 09,00 hodin.

P r o g r a m:

1. Zahájení
2. Kontrola uložených úkolů, došlá korespondence
3. Zpráva ze zasedání RV ČSV dne 25.11.2017
4. Finanční zpráva OO ČSV Kladno z.s. za rok 2017
5. Odměny pro funkcionáře OO ČSV Kladno z.s.
6. Objednávky léčiv, aktuální nákazová situace a MVO
7. Léčení 2018
8. Informace k dotaci Stř. kraje na plošné vyšetření MVP
9. Diskuse
8. Usnesení a závěr, občerstvení
K bodu 1:
Př. Volek - předseda přivítal členy OV ČSV Kladno, předsedy a jednatele ZO ČSV
kladenského okresu a pozvané hosty. K navrženému programu nebylo připomínek.
K bodu 2:
Př. Dragounová – jednatelka OO - kontrola uložených úkolů ze schůze ze dne 23.9.2017.
Zápis ze schůze konané dne 23.9.2017 zaslán funkcionářům OV ČSV Kladno z. s.





Všem ZO ČSV okresu odevzdat včas doklady na administraci 1D.
splněno
Všem ZO zajistit fakturace administrace k dotaci 1D.
splněno
Všem ZO ČSV zajistit evidenci vyznamenání v CISu.
průběžně
Všem ZO a výboru OO Kladno předkládat během roku návrhy na zajištění odborných
přednášek.
průběžně
 Všechny ZO zkontrolovat stanoviště členů a opravit nově doplněné katastry pro chybně
evidovaná stanoviště v CISU.
opraveno
 Všem ZO dodržovat platnou legislativu pro evidenci registrovaných členů podle platné směrnice
č.2/2016.
splněno
 Předsedovi OO informovat sousední okresní organizace o stanovení katastrů okresu
Kladno.
splněno
 Jednatelce OO zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO Kladno
a předsedovi OKK Kladno př. Andělovi.
splněno

Došlá korespondence:
1. Reakce jednatelky OO ČSV Praha – východ na vyhlášenou dotační akci ze Stř. kraje
na plošné vyšetření MVP.
2. Ze svazu ČSVpřišla nabídka na poskytnutí dataprojektoru pro ZO/OO – učiněn dotaz
na podmínky.
3. Smlouva s KÚ Stř. kraje na přidělení a administraci kampaně prevence moru včelího
plodu a demýtizaci této nebezpečné nákazy ve Středočeském kraji.
K bodu 3:
Místopředseda OO - zpráva ze zasedání RV ČSV, která se konala 25.11.2017 v Nasavrkách.


V rámci jednání RV byla doplněna Komise pro racionalizaci a osvětu o nového člena,
pana Františka Čápa.
 Byl schválen Plán práce na r. 2018, rozpočet na r. 2018, dohoda o spolupráci se
Slovenským svazem včelařů a také drobná technická změna stanov.
 Důležitým a jediným bodem odpoledního sobotního jednání byla situace ve
společnosti Včelpo, spol. s r.o. RV schválil po dlouhé diskuzi jeho prodej a vybral
konkrétní osobu, na kterou by se měla společnost převést. RV volil ze dvou zájemců:
1. Petr Vydra nabídl cenu 10 055 000 Kč ve splátkách do r. 2022 při zachování
dosavadní výroby.
2. Jan Šmíd nabídl cenu 12 000 001 Kč ve splátkách do r. 2023 při zachování
dosavadní výroby.
Oba zájemci měli neomezený čas pro představení svých nabídek, představení svého
profesního životopisu, odpověděli na dotazy členů RV. Na základě takto získaných informací
členové RV vybrali v tajném hlasování Petra Vydru a uložili předsednictvu ve funkci valné
hromady, aby s ním neprodleně uzavřelo příslušnou smlouvu.
K bodu 4:
Pokladní OO přednesla zprávu o finanční situaci OO ČSV Kladno za rok 2017(viz příloha) a
následně finanční rozvahu pro rok 2018.
K bodu 5:
Předseda OO podal návrh na odměny pro funkcionáře OO ČSV Kladno, z. s. takto:
Jednatelka 1 800,- Kč, Pokladní 2 000,- Kč a Předseda kočovné komise 600,- Kč – odměny se
vzdal ve prospěch účtu OO ČSV Kladno. Odměny byly schváleny.
K bodu 6:
Zdravotní referent OO seznámil přítomné s čerpáním léčiva v loňském roce. Všechny
požadavky na léčivo byly pokryty.
V současné době se objevuje v mnoha katastrech nadměrný úhyn včelstev. Na přednášce,
která se konala na akci Medové Vánoce, MVDr. M. Kamler upozornil přítomné na množící se
viry ve včelstvech, které mohou mít za následek úhyny.
Včelaři mají povinnost úhyny větší než 25% hlásit veterináři. Po ověření ale veterinář OI SVS
zprávy o větších úhynech včelstev nemá.

Všem funkcionářům připomněl kontrolu zásob léčiva na jarní ošetření.
Termín na objednávky na jarní ošetření je do 15. 2. 2018
Další objednávky běžného léčiva na rok 2018 je dán termín do 30. 4. 2018
K bodu 7:
Předseda OO upozornil přítomné, aby v souvislosti s aktuální zdravotní situací v okresu
Kladno nečekali na vydání MVO na základě vyšetření vzorků zimní měli zvážili včasné
provedení jarního nátěru plodu a fumigace v rámci svých katastrů. Včasné ošetření včelstev je
rychlejší vzhledem k menším plochám zavíčkovaného plodu a patří mezi nejúčinnější
ošetření.
K bodu 8:
Př. Ovčarik, jako hlavní koordinátor seznámil přítomné s projektem Kampaně prevence moru
včelího plodu a demýtizaci této nebezpečné nákazy ve Středočeském kraji.


OO ČSV Kladno získalo na tuto kampaň dotaci z Krajského úřadu pro Středočeský
kraj ve výši 1 165 000,- Kč.



Tato kampaň je rozdělena na pilíře:



Sekretariát ČSV poskytne kampani záštitu, která bude prezentována v kampaňových
materiálech i na akcích v rámci kampaně.
Sekretariát zajistí distribuci Včelařství č.2/2018 všem členům ČSV ve Středočeském
kraji s tištěnou přílohou, kterou dodá realizační tým kampaně ve stanoveném termínu
do skladu distribuční společnosti časopisu Včelařství. Vkládaná příloha se bude
skládat z potištěné obálky formátu C5, která bude obsahovat průvodní dopis pro
včelaře s výzvou k zapojení do Kampaně, kampaňový osvětový leták a odpovědní
lístek pro přihlášení včelaře do Kampaně.
Sekretariát také zajistí dotisk Včelařství č. 2/2018 v takovém počtu, který odpovídá
počtu registrovaných včelařů na území Stř. kraje, kteří nejsou členy základních
organizací, ale jsou vedeni v databázi CIS jako registrovaní členové nebo nečlenové
ČSV, se včelstvy nacházejícími se na území Stř. kraje. Tento dotisk bude distribuován
prostřednictvím realizačního týmu, okresních a základních organizací ČSV, případně
za pomoci OI SVS ve Stř. kraji, které vedou evidenci včelařů, nečlenů ČSV.
Realizační tým dodá do Včelařství č.2/2018 materiály k otištění v rozsahu 2 tiskových
stran a do Včelařství č. 3/2018 materiály k otištění v rozsahu jedné tiskové strany. Tyto
materiály budou obsahovat texty a obrázky související s kampaní a budou mít
obecnější charakter, to znamená, že budou adresovány nejenom středočeským
včelařům.
Realizační tým uhradí náklady za vložení a distribuci přílohy do Včelařství č.2/2018 a
za dotisk.
Kampaň má za hlavní cíl pozitivně motivovat včelaře k vyšetření svých včelstev na
MVP.
Bylo vypsáno výběrové řízení na akreditovanou laboratoř, která bude schopna provést
vyšetření na směsný vzorek varroáza + mor. VŘ je vypsáno do 15. 1. 2018.











1. pilíř - sběr a vyšetření měli
2. pilíř – komunikační kampaň
3. pilíř – poradna a odborná pomoc




27.1.2018 bude konána Konference ke kampani, místo konání je předmětem VŘ.
Bude upřesněno místo pro sběr vzorků a jejich centrální uložení a následné převezení
do vybrané laboratoře.

K bodu 8 – diskuze:


Př. Ovčarik - ve středočeském kraji je 6 730 registrovaných včelařů a 200 neregistrovaných.
Měla by proběhnout součinnost s KVS, protokol o vyšetření na MVP



Př. Belušová - budou zřejmě jen soupisky vyšetření. Jedná se o dobrovolnou záležitost.
Důležitá je otázka zdraví včelstev a hlavně kolik okresů se do této akce zapojí.



Př. Volek – tato akce je postavená na dobrovolnosti. Bohužel při 100% účasti nebude tolik
finančních prostředků. Svazu ČSV se nedaří zajistit finanční prostředky na celoplošné
vyšetření včelstev na MVP a tato situace může trvat další 2 – 3 roky.



Př. Plecitý - byla udělána finanční analýza a na plošné vyšetření na MVP by bylo potřeba 37
mil. Kč.



Př. Ovčarik- každý odevzdaný vzorek je benefitem.



Př. Belušová - soupisný hromadný protokol – méně nákladů.



Př. Ovčarik - komunikace, privátní osoby, údaje.



Př. Plecitý - malé organizace by měly dávat směsný vzorek - vzorek do 25včelstev.



Př. Belušová - dotaz na zřízení a zprávu webové stránky na OO ČSV Kladno z.s.



Př. Zdych - důležitou otázkou zůstává jak přesvědčit včelaře aby se zapojili do kampaně.



Př. Belušová - podala návrhy na přednášky pro rok 2018 - př. Solčanský a př. Drozd

Usnesení ze zasedání dne 6.1.2018
Zasedání OO ČSV Kladno rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV kladenského okresu,
konané dne 6.1.2018
1. Bere na vědomí:











Kontrolu uložených úkolů a informace o došlé korespondenci.
Zprávu ze zasedání RV ČSV ze dne 25.11.2017.
Zprávu o finanční situaci OO ČSV Kladno za rok 2018.
Finanční rozvahu OO ČSV Kladno z.s. pro rok 2018.
Odměny pro funkcionáře OO ČSV Kladno z.s.
Informace o objednávání léčiv.
Informace o aktuální nákazové situaci okresu a MVO.
Návrh na provádění jarního léčení bez ohledu na výsledky vyšetření zimní měli.
Informace o řešení dotace KÚ Stř. kraje na vyšetření včelstev na MVP.
Návrh na zřízení webových stránek OO ČSV Kladno.

2. Schvaluje:






Zprávu ze zasedání RV ČSV z.s.
Zprávu o finanční situaci OO ČSV Kladno z.s.
Finanční rozvahu OO ČSV Kladno z.s. pro rok 2018.
Odměny pro funkcionáře OO ČSV Kladno z.s.
Návrhy na odborné přednášky – ZO/OO ČSV.

3. Ukládá:











Všem ZO ČSV okresu odevzdat včas protokoly o léčení aerosolem do 31.1.2018.
Všem ZO zajistit odevzdání objednávek na jarní léčení do 15.2.2018.
Všem ZO ČSV zajistit odevzdání objednávek na léčivo pro podzimní léčení do 30.4.2018.
Všem ZO a výboru OO Kladno předkládat během roku návrhy na zajištění odborných
přednášek.
př. Volkovi uskutečnit jednání se subjekty pro získání finančních prostředků na obnovu
technického parku na aerosolové ošetření.
př. Dragounové zajistit podklady pro schválení návrhu na zřízení webových stránek
okresu.
př. Linhartovi zajistit evidence úhynů včelstev na jednotlivých stanovištích v okresu
v součinnosti se ZO ČSV Kladno.
Všem ZO ČSV okresu doporučit svým členům provedení plošného jarního nátěru včelího
plodu a fumigaci.
Př. Dragounové zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO Kladno
a předsedovi KRK OO Kladno př. Andělovi.
Př. Jungmanové vést samostatnou evidenci účetních dokladů pro vyúčtování dotace na
kampaň na vyšetření včelstev na MVP ve Stř. kraji.

Usnesení bylo jednohlasně přijato všemi přítomnými.
předseda
Jiří Volek

jednatel
Bc. Monika Dragounová

