
Z Á P I S 

 

Ze schůze OV ČSV o. s. Kladno,  konané dne 26.1.2017 v Naučném středisku ekologické výchovy 

v Brandýsku Olšanech – Čabárna čp. 220 od 16,30 hodin.    

P r o g r a m: 

1. Zahájení 

2.       Došlá korespondence                                                               

3.       Kontrola úkolů OO a ZO                                                               

4.       Vyznamenání pro ZO Kladno                                                     

5.       Odevzdání vzorků měli k vyšetření, dopis KVS Kladno    

6.       Objednávky léčiv na jaro 2017 pro ZO                                    

7.       Info k žádosti o vzniku nové ZO, stanovisko OO                

8.       Diskuze 

 

K bodu 1: 

 

Př. Volek -předseda přivítal členy OV ČSV Kladno   

K navrženému programu nebylo připomínek. 

 

K bodu 2: 

 

Př. Dragounová – jednatelka - seznámila přítomné s korespondencí: 

 

1. pozvánka na seminář pro prohlížitele včel 

2. rozpracování katastrů v okrese – mapy, jasná působnost organizací, přesné katastrální mapy 

3. VYJÁDŘENÍ OD Svépomocného fondu k proplacení ztráty včelstev z Libušína- byla 

zamítnuta z důvodu pozdě odeslané žádosti. 

4. Byl vydán nový Jednací řád ČSV, vydána nová směrnice pro udělování vyznamenání. 

Kontrola v CISU, doplnit u všech včelařů udělená vyznamenání. 

5. Přišly první seznamy od ZO ČSV na ošetření aerosolem. 

 

K bodu 3: 

 

Kontrola úkolů z minulé schůze- 

 Zápis ke schůze konané dne 26.11.2016 zaslat funkcionářům OV ČSV Kladno z.s. 

-    zajistí-př.Dragounová- splněno 

 

S příslušnou ZO ČSV zajistit podklady na vyznamenání pro př.Zdycha 

                                                                               -zajistí-ZO ČSV Kladno a př.Volek-splněno 

 

Vyplacení mimořádné odměny pro př.Anděla  a odměn pro funkcionáře 

              zajistí-př.Jungmanová –splněno 

 

 

Předání daru př.Jungmanovi k jeho životnímu jubileu. 

 

K bodu 4: 

 

Zajistit předání čestných uznání OO Kladno na návrh ZO Kladno s předáním na výroční 



schůzi ZO ČSV Kladno dne 1.2.2017. 

 

 

 
 

K bodu 5: 

 

Probíhá jednání, kam se budou odevzdávat vzorky měli - nespokojenost s laboratoří v Lysolajích, není 

jasné, jestli se může odevzdávat do VÚV Dol, jak bude probíhat financování. Předseda př. Volek předá 

dopis na KVS, jak řešit vzniklou situaci. Zvážit zaslat tuto informaci na RV ČSV podle výsledku, zda 

dojde k proplacení vyšetření jako u státních laboratoří. 

 

K bodu 6: 

 

Př. Linhart připraví nový objednávkový list na léčiva- pro ZO ČSV zašle e-mailem: 

 

1. Objednávka –FORMIDOL   zaslat DO KONCE ÚNORA 2017 

2. Objednávka na podzimní a jarní léčení 2018  DO KONCE DUBNA 

3. Odevzdání seznamů na aerosol do 15.3.2017 

 

Dne 21.1.2017 proběhlo školení prohlížitelů včelstev v SOU Nasavrky. 

 

K bodu 7: 

 

OV ČSV z.s. Kladno zatím neobdržel žádné instrukce od RV ČSV Praha, ke vzniku nové ZO-

rozhodnutí. V případě kontaktování členů výboru OO Kladno kýmkoli z žadatelů, doporučuji 

neposkytovat žádné informace. 

 

K bodu 8: 

 

Př. Volek- informace o možnosti poskytnutí dotace od Magistrátu města Kladno - jednorázový strop 

50 000,- Kč, vhodné pro ZO na nákup kompresorů—město dává dotační titul- zda by se mohlo účtovat 

přes okres -  jaké jsou možnosti 

- Návrhy od ZO, jeden projekt- evidence, hmotná odpovědnost 

- Krajská skupina-jaké jsou podmínky dotačního titulu 

Př. Plecitý daroval honorář za článek v časopisu Včelařství do pokladny OV ČSVKladno 

- Snaha o zajištění přednášky v letošním roce- přednáška nebo výlet-podnět od ZO, o co by 

měli organizace zájem 

- Červen,červenec- je možno zajistit matky ze šlechtitelských chovů 

 

Bere na vědomí: 

 

1. Kontrolu uložených úkolů a došlé korespondence 

2. Odpověď ze Svépomocného fondu 

3. Evidence vyznamenání v CISu 

4. Nový Jednací řád ČSV 

5. Odběr a vyšetření vzorků měli- laboratoř 

 

Schvaluje: 

 

1. Předání vyznamenání včelařům ZO Kladno 

2. Termín pro zajištění objednávky na léčivo 

3. Termín na dodání seznamů na aerosol 

4. Evidence vyznamenání uvádět do CISU 



 

Ukládá: 

 

Zápis ke schůze konané dne 26.1.2017 zaslat funkcionářům OV ČSV Kladno z.s. 

           -    zajistí-př. Dragounová 

 

S příslušnou ZO ČSV předat vyznamenání – čestné uznání OO Kladno uděleno včelařům: E. 

Hlaváček, J. Kalina, R. Kosinoha, J. Linhart, D, Belušová, V. Prokop. 

                                                        -zajistí ZO ČSV Kladno a př. Volek, splněno dne 1.2.2017 

 

Pro všechny ZO předat informace + tabulky k objednání léčiva na jarní, podzimní a jarní 

léčení v roce 2018 

          -zajistí př. Linhart 

 

Do 15.3.2017 předat protokoly o ošetření včelstev aerosolem jednatelce OO Kladno 

k zajištění dotace, včas informovat jednotlivé ZO  

         -zajistí př. Dragounová 

 

Zadat všem členům v CISU – jaká dostali vyznamenání, pokud to bude možné i zpětně 

(ideálně zjistit u vyznamenaných včelařů) 

- zajistí př. Dragounová a ZO ČSV, evidovat jako bod programu na další společné zasedání 

OO a ZO. 

 

Naplánovat schůzku OO ČSV Kladno rozšířenou o funkcionáře ZO ČSV v kladenském 

okrese, polovina dubna 2017 po zasedání RV ČSV 

                                                –zajistí př. Volek, př. Dragounová 

            

Zajistit podklady a připravit dokumentaci pro podání žádosti o dotace dle bodu č. 8 

-zajistí př. Volek, př. Belušová 

 

Oslovit ZO okresu s žádostí o podněty na zajištění odborných přednášek. Lze provést mailem, 

případně lze tento bod zahrnout do programu na dalším společném zasedání OO a ZO. 

-zajistí př. Plecitý, př. Dragounová 

 

Zjistit možnosti pro rok 2017 na zajištění matek ze šlechtitelských chovů 

-zajistí př. Plecitý 

 

Shromáždit připomínky ZO k tabulkám katastrálních území, případně zaurgovat jejich dodání 

do poloviny března 2017 a předání podkladů J. Slánskému k jejich vyhodnocení. Tento bod 

bude součástí programu na dalším společném zasedání OO a ZO. 

 

 

 

 

 

 

předseda         jednatel 

 

Jiří Volek        Bc.Monika Dragounová 


