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 6.10.2018 ve Slaném, Gymnázium VBT , Smetanovo nám. 1310, od 9,00 hodin.

P r o g r a m:
1.

Zahájení

2.

Kontrola uložených úkolů, došlá korespondence

3.

Zpráva ze zasedání RV ČSV dne 25.8.2018

4.

Zpráva z aktivu ZO/OO Stř. kraje dne 15.9.2018

5.

Objednávky léčiv 2019,stav léčení 2018, situace a MVO v okrese

6.

Evidence a aktualizace údajů CIS

7.

Informace o ukončení akce „Hrr na mor“

8.

Informace o nákupu techniky z dotace MMK, smlouvy

9.

Info webové stránky OO (ZO)

10. Diskuse, včelařské akce
11. Usnesení a závěr
K bodu 1:
Př. Volek - předseda přivítal členy OV ČSV Kladno, předsedy a jednatele ZO ČSV kladenského okresu. K
navrženému programu nebylo připomínek.
K bodu 2:
Př. Dragounová - kontrola uložených úkolů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Všem ZO ČSV zajistit odevzdání objednávek na léčivo pro podzimní léčení 2018 – do 30.4.2018 –
splněno.
Všem ZO a výboru OO Kladno předkládat během roku návrhy na zajištění odborných přednášek. příprava přednášky př. Solčanského na 8.12.2018.
Zajistit obnovu technického parku na léčení – probíhá nákup techniky - část již nakoupena.
Úkol-zaměřit pozornost na doklady na každou dotaci- seznamy – průběžně plněno.
Zajistit používání mailové schránky zo…….@vcelarstvi.cz – týká se ZO Koleč, ZO Klobuky, ZO
Kladno - znovu uložen úkol.
Doplnění počtu včelstev do CISU k 31. 5. 2018 – částečně splněno, doplnit další termín - dotace 1D.
Zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO Kladno a předsedovi OKK Kladno
př. Andělovi. Zápis byl poslán se zpožděním.

Př. Dragounová - došlá korespondence:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

veškerá korespondence na hlavičkovém papíře, vzor k dispozici u předsedy OO.
proběhla výplata peněz všem sběrným místům, která se zapojila do akce ,,Hrr na mor“ z dotace
Středočeského kraje.
byla vyhlášena mimořádná opatření v katastru Rynholec - nález moru včelího plodu u jednoho včelaře.
byla rozeslána všem ZO zpráva o činnosti předsedkyně ČSV od 26. 11. 2017 do 30. 6. 2018.
pozvánka na aktiv ZO/OO ČSV, který se konal 15. 9. 2018 v Praze.
řeší se opět bílá místa v ZO, zasahují i do našeho okresu.
upozornění na vydání Oběžníku č.1/2018- otázky kolem dotace 1D.
rozeslání prezentace z Aktivu ČSV, všem ZO v okrese, který se konal 15. 9. 2018.

K bodu 3:
Př. Plecitý seznámil přítomné funkcionáře s jednáním RV ČSV, které konalo dne 25.8.2018. Republikový výbor
ČSV projednal a schválil následující body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program jednání;
Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z.s. ze dne 25. 3. 2018;
Zápis ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 25. 3. 2018;
Zprávu o činnosti ČSV, z. s. za I. pololetí roku 2018;
Změnu Rozpočtu na rok 2018;
Rozdělení příspěvků na administraci dotace 1.D ve složení: 40% sekretariát; 29, 5 % ZO; 30,5 % OO;
Pojištění statutárních orgánů pobočných spolků svazu;
V souladu s § 2 odst. 4 Statutu Svépomocného fondu financování pojištění odpovědnosti statutárního
orgánu svazu a statutárních orgánů pobočných spolků svazu ze Svépomocného fondu od roku 2018;
Vzhledem k dalšímu vývoji situace ve Včelpu, RV schvaluje prodej společnosti Včelpo spol. s r. o.
druhému zájemci.

VZAL NA VĚDOMÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rezignaci Pavlíny Křivanové na funkci člena Republikového výboru ČSV, z.s.;
Informace předsedkyně ČSV z. s., o činnosti od 26. 3. do 25. 8. 2018;
Zápisy z jednání PRV ČSV, z.s. ze dnů 13. 3., 23.3., 10.4., 9.5., 12.6. a 10.7. 2018;
Zprávu ÚKK ČSV, z.s.;
Zprávu o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.;
Informace o stavu společnosti Včelpo, spol. s r. o..

KONSTATOVAL, že výše členského příspěvku na rok 2019 zůstává nezměněná.
ULOŽIL sekretariátu:
1.
2.
3.
4.

Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 25. 8. 2018 v časopise Včelařství a na webu
svazu;
Poděkovat Pavlíně Křivanové za odvedenou práci v Republikovém výboru;
Publikovat Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2018 na webu svazu;
Publikovat změny v Rozpočtu ČSV, z.s. na rok 2018 na webu svazu.

ULOŽIL Předsednictvu:
1.

Připravit do listopadového zasedání RV k projednání smlouvu na pojištění statutárních orgánů
pobočných spolků svazu.

Dále informoval o vyplňování dotací 1D druhá strana formuláře - výkaz, do budoucna tyto výkazy budou mít
vliv na výši dotací.
K bodu 4:
1.

2.

Př. Volek seznámil přítomné funkcionáře s jednáním na Aktivu Stř. kraje, který se konal v Praze dne
15.9.2018, doporučil ZO projít Prezentaci z tohoto aktivu - již rozesláno všem ZO v kladenském
okrese.
Seznámil přítomné se stanoviskem z Hradišťka. Nová stanoviště registrovat neprodleně, stávající
stanoviště potvrzovat na formulářích, které Hradišťko rozesílá všem včelařům. Po dvou letech, kdy
nebude hlášení potvrzeno a odesláno, bude včelař z evidence vyřazen.

K bodu 5:
1.
2.
3.

Př. Linhart připraví pro všechny ZO platné formuláře na objednávání léčiva PRO ROK 2019. Stanovení
léčiva na celý kalendářní rok je náročné – plán.
Zdravotníci by měli kontrolovat doklady/výkazy, do kterých včelaři zapisují provedená léčení.
Objednávky léčiva na jaro do konce února 2019, zbytek objednávek do konce dubna 2019. V případě
nedodržení termínu objednávek, nebude na tyto pozdější požadavky brán zřetel.

K bodu 6:
1.
2.

Př. Volek - Statistiky v evidenci CIS budou podkladem pro výplatu dotací, je nutné doplňovat stavy
včelstev.
OO Kladno má stále „Bílá místa“ v katastrech, je nutné dořešit.

K bodu 7:
1.

2.
3.

Př. Belušová - Akce ,,Hrr na mor“ byla včelaři, ZO a OO vnímána velmi pozitivně - Svaz nebyl moc
nakloněn a řeší tzv. Národní ozdravný program, tj. celoplošné vyšetření na MVP – finanční náklady
40mil. Kč a hlavně funkční realizační tým.
Upozornila na špatnou komunikaci mezi okresními veterináři - Některý veterinář požaduje potvrzení na
MVP a jiný je nechce.
Všechny finanční prostředky, vyplacené Stř. Krajským úřadem byly profinancovány. Kompletní
dokumentace z akce ,,Hrr na mor‘‘ bude uložena u pokladníka OO. Tato dokumentace obsahuje
závěrečnou zprávu akce.

K bodu 8:
1.

Př. Volek seznámil přítomné s nákupem nové techniky, na kterou v dotačním programu přispěl
Magistrát Kladno. Tato technika musí být ve vlastnictví Okresní organizace - zápůjčky budou pro ZO
zajištěny formou Smlouvy (návrh smlouvy byl předán zástupcům ZO)

Celkem bylo z dotace pořízeno:
12 ks elektrických kompresorů
8 ks
elektrocentrál
5 ks
motorových kompresorů - ty jsou objednány a čekáme na termín dodání
10 ks vyvíječů aerosolu
Vydávání techniky pro příslušné základní organizace proběhne do konce října 2018.
K bodu 9:
1.

Př. Volek - na přípravě webových stránkách se pracuje

Diskuse:












Př. Volek - požádal přítomné, aby pomohli s hledáním prostorů na konání schůzí.
Řešení škod - důležitou prvotní věcí je pořízení fotodokumentace, přizvání funkcionáře z příslušné ZO
a vyplnění žádosti.
Př. Belušová- upozornila na konání akce Medové vánoce- 5.12.- 8.12. 2018 na Kladně v Nákupním
centru Oáza.
Př. Plecitý- informoval o řešení pojištění na odpovědnost z činnosti funkcionářů ZO/OO ČSV, zatím je
v jednání co by mělo být pojištěno.
Př. Belušová - nahlášení osoby, při koupi kovových sudů z kovošrotu tyto sudy obsahovaly zbytky
medu.
Př. Plecitý - změna stanov, KKV zápis ze srpna, koordinační porada z KKV.
Př. Belušová - Zápis ze schůze KKV a následná podpora, více lidí podpořilo vyšetření včel na MVP.
Př. Ovčarik - zbytečné vytváření dalších funkcí.
Př. Belušová - KKV by měl být samostatný subjekt s IČ.
Př. Volek - připomněl, že fungování svazu je založeno na dobrovolnosti.
Př. Plecitý - na další schůzi projednat Plán práce s jednotlivými ZO ČSV.

Usnesení ze zasedání dne 6.10.2018
Zasedání OO ČSV Kladno rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV kladenského okresu, konané dne
6. 10. 2018 ve Slaném, Gymnázium VBT, Smetanovo nám. 1310,
1. Bere na vědomí:









Kontrolu uložených úkolů a zprávu o korespondenci.
Zprávu ze zasedání RV ČSV ze dne 25.8.2018.
Zprávu z aktivu ZO/OO Stř. kraje ze dne 15.9.2018.
Objednávky léčiv na rok 2019, stav léčení 2018 situace MVO v okrese.
Informace o evidenci a aktualizaci údajů CIS.
Informace o ukončení akce ,,Hrr na mor“.
Dotační program Magistrátu Kladno - nákup a výdej nové techniky, smlouvy.
Zřízení webových stránek-informace.

2. Schvaluje:







Zprávu ze zasedání RV ČSV z.s.
Návrhy na odborné přednášky – ZO/OO ČSV.
Zprávu z aktivu ZO/OO Stř. kraje.
Dodržování termínů evidence v CIS – aktualizovat aktuální počty včelstev k daným termínům.
Zprávu o ukončení akce ,,Hrr na mor‘‘.
Rozdělení nové techniky.

3. Ukládá:
 Všem ZO vyzvednutí léčiva pro podzimní léčení 2018
všechny ZO
 Všem ZO a výboru OO Kladno průběžně předkládat během roku návrhy na zajištění odborných
přednášek.
OO a všechny ZO
 Zápis z jednání zasílat nejpozději do 14-ti dní po termínu schůze
jednatel OO
 Evidence aktuálního počtu včelstev v CISu během roku
všechny ZO
 Chybí výkazy majetku do VR (veř. rejstřík), organizace mohou vkládat výkazy sami, nebo
prostřednictvím Svazu - vyřizuje paní Brodská
OO a všechny ZO
 Objednávky léčiv na jaro/léto – konec února 2019
všechny ZO
 Objednávky léčiv na podzimní ošetření – konec dubna 2019
všechny ZO
 Zřízení webových stránek OO Kladno
př. Volek, př. Ovčarik
 Návrhy na prostory pro konání schůzí
OO a všechny ZO
 Zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO Kladno a předsedovi OKK
Kladno př. Andělovi.
jednatel OO
Usnesení bylo jednohlasně přijato všemi přítomnými.

