ZÁPIS
Ze schůze OO ČSV, z. s. Kladno, rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV, z. s.
kladenského okresu, konané dne 7.4.2018 v Naučném středisku ekologické výchovy
v Brandýsku Olšanech – Čabárna čp. 220, 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 24. a 25.3.2018
4. Informace k vyšetření zimní měli ZO a okresu, evidence CIS
5. Informace k dotaci Stř. kraje na plošné vyšetření MVP
6. Aktuální nákazová situace, stav MVP
7. Příprava na přísuny a kočování v roce 2018
8. Nákup nové techniky po dotaci Magistrátu Kladno
9. Diskuse – aktuální témata
10. Usnesení a závěr

K bodu 1:
Př. Volek 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 – kontrola uložených úkolů ze schůze ze dne 6.1.2018
 Všem ZO ČSV okresu odevzdat včas protokoly o léčení aerosolem do 31.1.2018,
splněno
 Všem ZO zajistit odevzdání objednávek na jarní léčení do 15.2.2018,
splněno
 Všem ZO ČSV zajistit odevzdání objednávek na léčivo pro podzimní léčení do 30.4.2018,
probíhá
 Všem ZO a výboru OO Kladno předkládat během roku návrhy na zajištění odborných
přednášek – průběžný úkol
 př. Volkovi uskutečnit jednání se subjekty pro získání finančních prostředků na obnovu
technického parku na aerosolové ošetření, splněno
 př. Dragounové zajistit podklady pro schválení návrhu na zřízení webových stránek
okresu, probíhá
 př. Linhartovi zajistit evidence úhynů včelstev na jednotlivých stanovištích v okresu
v součinnosti se ZO ČSV Kladno, probíhá
 Všem ZO ČSV okresu doporučit svým členům provedení plošného jarního nátěru včelího
plodu a fumigaci, probíhá
 Jednatelce OO zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO Kladno
a předsedovi OKK Kladno př. Andělovi, splněno

Došlá korespondence:
 Doplňující informace od MvDr. Krupky pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit kampaně
„Hrr na mor“.
 Stanovisko SVS k uznávání výsledků vyšetření včel a následujícím dopadům při jejich
přesunech.
 Informace o získané dotaci od Magistrátu Města Kladna na obnovu technické pomoci při
léčení.
 Pozvánka na Seminář zdravotních referentů OO ČSV z.s. na 14.3.2018 v SOUV -VVC
v Nasavrkách.
 Informace o odhalení pozitivních vzorků na MVP - ZO Slaný, ZO Kam. Žehrovice.
 Žádost ČSV Praha o doplnění seznamů včelařů k dotaci 1.D.
 Včelařská petice - státem zveřejněná místa včelnic, pro potřeby zemědělců.
K bodu 3:
Místopředseda OO - zpráva ze zasedání RV ČSV, která se konala 24. až 25.3.2018
v Nasavrkách.
Republikový výbor ČSV, z. s., vpočtu členů 52 přítomných z celkového počtu 79, po zvolení
pracovních komisí: návrhové komise ve složení: Václav Pechlát, Miloslav Peroutka a Robert
Plecitý a mandátové komise ve složení: Vladimír Mikeš, František Neuwirth, Jan Moučka a
po projednání jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků:
RV ČSV SCHVÁLIL:
1. Program jednání po navržených úpravách;
2. Zprávu o plnění usnesení RV ČSV ze dne 26. 11. 2017;
3. Zápis ze zasedání RV ČSV ze dne 26. 11. 2017;
4. Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV za rok 2017;
5. Účetní závěrku za rok 2017 s hospodářským výsledkem po zdanění v částce 4.422.250 Kč,
tento hospodářský výsledek, po přerozdělení 340 tis. Kč do rezervního fondu, bude v
hodnotě 4.082.250 Kč převeden na účet 932 nerozdělený zisk, ztráta z minulých let;
6. Zprávu o plnění rozpracovaných úkolů a činností X. sjezdu ČSV;
7. Změnu Jednacího řádu RV ČSV v předloženém znění;
8. Změny Plánu práce ČSV na rok 2018;
9. Vzhledem k vývoji situace v procesu jednání smluvních stran o prodeji podílu společnosti
Včelpo;
RV schválil následující podmínky převodu obchodního podílu:
a. Ve smlouvě o převodu obchodního podílu musí být vyloučeno ručení svazu za závazky
společnosti a odpovědnost za jiná zjištění, která se vyskytnou v budoucnosti, jakékoli
zatížení svazu možným plněním do budoucna (smluvní pokuty, odpovědnost za vady,
náhrady škod apod.) je vyloučeno, jakož i možnost od smlouvy odstoupit z jiných důvodů
než z důvodu, kdy se nabyvatel nestane výlučným a neomezeným vlastníkem převáděného
podílu;
b. Kupní cena předložená kupujícím na listopadovém zasedání RV 2017 může být zaplacena
ve splátkách, avšak 1. splátka minimálně 1 mil. Kč musí být zaplacena nejpozději zároveň
s podpisem smlouvy;
c. Splátky musí být řádně zajištěny instrumenty, které odpovídají výši kupní ceny, době jejího
zaplacení apod. (bankovní záruka, směnka, zástava majetku kupujícího, smluvní pokuta
aj.);
d. Jednatel společnosti Včelpo poskytne kupujícímu: tři tabulky – přehled závazků,
pohledávek včetně mimoobchodního styku do 16. dubna 2018;
e. Do 16. dubna 2018 bude kupujícímu předložen nový návrh smlouvy o převodu obchodního
podílu zahrnující podmínky v tomto usnesení uvedené;

f. Pokud nedojde k odsouhlasení znění smlouvy v souladu s uvedenými podmínkami
Předsednictvem RV a P. Vydrou do 30. dubna 2018, proces směřující k převodu
obchodního podílu společnosti Včelpo na nabyvatele P. Vydru končí;
g. Obchodní podíl bude následně nabídnut za stejných smluvních podmínek pro uzavření
smlouvy při zachování nabídnuté ceny ve výši předložené na listopadovém zasedání RV
2017 druhému zájemci s termínem na uzavření smlouvy do 15 dnů od doručení nabídky;
h. Pokud návrh dle předchozího bodu nebude akceptován, konstatuje se, že se záměr
odvrácení úpadku společnosti, na základě kterého byl odvolán předchozí a jmenován nový
jednatel v březnu roku 2017, nezdařil, a bude postupováno v souladu s příslušnými
právními předpisy. O tom bude neprodleně informován RV ČSV;
i. Pokud bude návrh nové smlouvy odsouhlasen PRV a kupujícím, bude neprodleně svoláno
mimořádné zasedání RV, kterému bude smlouva předložena ke schválení
př. Plecitý požádal příslušné organizace - Kladno, Koleč, Klobuky o zřízení emailu na
včelařství.cz.
K bodu 4:
Př. Volek - vyšetření vzorků zimní měli proběhlo, následně byl zachycen výskyt moru včelího
plodu.
Při kontrole CISu – nejsou nahlášeny úhyny k 15.2.2018.
K bodu 5:
V současné době máme na účtu peníze na dotaci od Stř. kraje na vyšetření moru včelího plodu
- probíhají ještě další vyšetření vzorků – předpokládané ukončení kampaně je v červnu 2018.
K bodu 6:
Př. Linhart akce s MvDr. Krupkou - úhyny více jak 25% se musejí hlásit,
Povinnost včelaře vést záznamy o léčení stanoviště, šarže léčiva, podpis.
Včelaři mají povinnost úhyny větší než 25% hlásit veterináři. Po ověření ale veterinář OI SVS
zprávy o větších úhynech včelstev nemá.
Další objednávky běžného léčiva na rok 2018, stanoven termín do 30. 4. 2018.
K bodu 7:
Do kočovného plánu je podáno 5 požadavků. Je třeba si zajistit v Hradišťku včas registrační
číslo stanoviště.
K bodu 8:
Okresní organizace obdržela od Statutárního města Kladna na novou techniku 200 tis. Kč.
Majetek bude spravován okresní organizací a bude připravena dohoda na zapůjčení techniky
pro jednotlivé ZO ČSV Kladno.
K bodu 9, diskuse:
 nabízet všem členům oddělky od důvěryhodných včelařů - tím zamezit šíření nákaz ve
včelstvech.
 připojení podpisů k vyřešení Petice na Elpis - uvádění umístění stanovišť včelstev –
zjednodušení pro zemědělce.
 Zajištění akce Zlatá včela 11.5. až 13.5.2018 - akce proběhne na Čabárně.
 Nový výrobce mezistěn - Úštěk fa. AnnKas
 Do ZO Knovíz přeposílat všechny zprávy - některé nepřišly.

Usnesení ze zasedání dne 7.4.2018
Zasedání OO ČSV Kladno rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV kladenského okresu,
konané dne 7.4.2018
1. Bere na vědomí:









Kontrolu uložených úkolů a zprávu o korespondenci.
Zprávu ze zasedání RV ČSV ze dne 24. až 25.3.2018.
Informace k vyšetření zimní měli ZO a okresu, evidence CIS o počtu včelstev.
Informace k dotaci Stř. kraje na vyšetření včelstev na MVP.
Informace o aktuální nákazové situaci okresu a MVO.
Kočovný plán na rok 2018 – příprava.
Dotační program Magistrátu Kladno - nákup nové techniky.
Informace o novém prodejci mezistěn – AnnKas.

2. Schvaluje:
 Zprávu ze zasedání RV ČSV.
 Návrhy na odborné přednášky – ZO/OO ČSV.
 Účast na Petici.
3. Ukládá:
 Všem ZO ČSV zajistit odevzdání objednávek na léčivo pro podzimní léčení 2018 – do
30.4.2018.
 Všem ZO a výboru OO Kladno předkládat během roku návrhy na zajištění odborných
přednášek - přednáška př. Solčanského.
 Zajistit obnovu technického parku na léčení – probíhá nákup techniky.
 Úkol: zaměřit pozornost na doklady na každou dotaci – seznamy.
 Zajistit aktivaci e-mailu ....@vcelarstvi.cz - pro ZO Koleč, ZO Klobuky, ZO Kladno.
 Doplnění počtu včelstev do CISU k 31.5.2018.
 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

jednatelka

Jiří Volek

Bc. Monika Dragounová

