
 

                    Zápis 

             Z první schůze OV ČSV o.s. Kladno,  konané dne 20.5.2015 

v Naučném středisku ekologické výchovy v Brandýsku Olšanech – Čabárna č.p. 220  od 

17,00 hodin. 

 

 

Program: 

1. Zahájení  

2.   Kontrola korespondence a kontrola uložených úkolů   

3.   Objednávka léčiva                                                                   

4.   Přísuny včelstev v roce 2015                                             

5.   Plán práce OO ČSV o.s, Kladno na 2. pol. rok 2015 

6.   Diskuse 

7.   Usnesení a závěr 

 

K bodu 1: 

Předseda přivítal nové i stávající členy na první schůzi OV ČSV.  K navrženému programu 

nebylo připomínek. Seznámil všechny přítomné s převzetím funkce a dotázal se všech, jestli 

si převzali všechny dokumenty od bývalých členů výboru. 

 

K bodu 2: 

Korespondence byla vyřízena, poslána objednávka na léčivo do VÚV v Dole, pozvánka na 

schůzi byla vyřízena e-mailem, byly také upozorněny všechny ZO, aby doplnily počty 

včelstev do CISU. Komunikace přes e-mailové adresy s ZO ČSV v kladenském okrese není 

dobrá. Znovu apelovat na jednatele a předsedy o nápravě. Všechny uložené úkoly byly 

splněny.  

K bodu 3: 

Př. Linhart informoval o stavu objednávky na léčivo Rozbory léčiva dopadly dobře, zatím má 

léčivo dlouhodobé účinky. V jarním ošetření je doporučeno léčit Formidolem. Všechny 

organizace, které si Formidol objednaly, již ho mají. Další objednané léčivo bude dodáno v 

aktuální době. S př. Chaloupkou dali dohromady předběžnou objednávku, faktury a formuláře 

budou následovat. Řešila se situace dodávky Formidolu. Mělo by se do budoucna předejít 

situacím, kdy je Formidol dodáván v době, kdy je pozdě na jeho aplikaci. V jarních měsících 



již by jej měli včelaři mít k dispozici a mohli včas reagovat na klimatické podmínky. Dále by 

měli všichni zdravotníci ze všech ZO ČSV komunikovat s hlavním zdravotníkem OO ČSV 

Kladno, najít vhodné místo pro uskladnění léčiva.  

 

K bodu 4: 

Předseda kočovné komise př. Slánský informoval o situaci kočovníků Bohužel, situace není 

dobrá, o kočování není zájem. Staří včelaři přestali kočovat a mladí nejsou. V našem okrese 

kočují 2 včelaři. Také se zmínil o výskytu neznámých včelstev v oblasti ZO Slaný, vznést 

dotaz na předsedu ZO Slaný. Jinak bude muset informovat KSVS inspektorát Kladno. 

 

K bodu 5: 

 

Př. Plecitý připravil plán práce na druhou polovinu roku 2015 (viz. příloha) 

Na další schůzi připravit připomínky ke stanovám ČSV. 

Na schůze OV CSV Kladno zvát i předsedu OKK př Ing. Anděla nebo jeho zástupce. 

 

K bodu 6: 

 

-př. Belušová informovala o akcích pořádaných v Naučném středisku ekologické výchovy. 

Propozice pošle jednateli OO ČSV, který seznámí ZO ČSV v okrese Kladno. Dotazovala se 

na CIS a na různé úpravy v tomto programu. Následně jsme se dohodli, že by bylo nutné 

zajistit školení pro ZO ČSV pro nové ale i stávající funkcionáře v programu CIS.  

-př. Jungmanová seznámila přítomné o nové možnosti elektronického bankovnictví, které by 

pro nás bylo levnější. Dále je potřeba předělat podpisové vzory. Vypracovat nový seznam 

funkcionářů ze všech ZO - pro potřeby pokladníka 

-př. Plecitý pozval přítomné na den 6.6.2015 kdy otevírá novou medárnu v Kyšicích 

 

K bodu 7: 

Návrh  usnesení ze dne 20.5.2015 

1.Bere na vědomí: 

-předání dokumentů od bývalých funkcionářů do 30.6.2015 

-doplnění plánu práce pro druhé pololetí 2015 

-objednávku léčiv a následnou distribuci léčiv pro ZO ČSV v kladenském okrese v příštích 

letech 

-možnost návštěvy na otevření soukromé medárny v Kyšicích 

-přísuny včelstev k hmyzosnubným kulturám v r.2015 

-příprava diskusního příspěvku pro delegáty na X. sjezd ČSV do září 2015 



2. Souhlasí: 

Se splněním úkolů, které byly uloženy na Okresní konferenci ze dne 18.4.2015 

 

Usnesení 

ze schůze OV ČSV o.s. Kladno, konané 20.5.2015 

 

3. Ukládá: 

1. Zaslat zápis z této schůze všem členům OV ČSV o.s. Kladno a předsedovi OKK 

Kladno př. Ing. Andělovi                                                   zajistí: př. Bc. Dragounová 

 

2. Zaslat zápis a jmenný seznam nového OV ČSV o.s. Kladno na RV ČSV Praha do 

31.5.2015                                                                              zajistí: př. Dragounová 

 

3. Zpracovat jmenný seznam všech nových funkcionářů ze všech ZO ČSV o.s. Kladno 

zajistí: př. Dragounová 

4. Zajistit novou registraci OV ČSV o.s. Kladno na RV ČSV Praha do 31.5.2015 

zajistí: př.Dragounová 

5. Objednat léčivo na ošetření podzim 2015 a jaro 2016 dle pokynů SVS prostřednictvím 

soukromých veterinárních lékařů a předání jednotlivým ZO ČSV o.s. 

                                                                               zajistí: př. Linhart a př. Dragounová 

6. Založit a vyřídit nové podpisové vzory, zřídit elektronické bankovnictví 

          zajistí: př. Jungmanová 

7. Seznámit se s novými stanovami a připravit připomínky a doplnění k těmto stanovám 

ČSV, které budeme následně prezentovat na sjezdu v prosinci 2015. 

                                                                         zajistí: všichni členové výboru OO ČSV Kladno 

 

 

   předseda        jednatel 

Jiří Volek                                                                    Bc.Dragounová Monika 

                                                                                     Bc.Dragounová  
                                                                                                            

 

 

 



Příloha č. 1 

 

 



 

 

 


