
Z Á P I S 

Ze schůze OV ČSV z. s. Kladno, rozšířená o předsedy, jednatele ZO ČSV z. s. kladenského 

okresu, konané dne 1.4.2017 v Naučném středisku ekologické výchovy v Brandýsku 

Olšanech – Čabárna čp. 220 od 8,30 hodin.  

 P r o g r a m:  

1.      Zahájení                                                                                             

2.      Kontrola uložených úkolů, došlá korespondence                            

3.      Informace o rozhodnutí PRV o nové ZO Knovíz                             

4.      Zpráva ze zasedání RV ČSV ze dne 25.- 26.3.2017                         

5.      Zpráva o hospodaření OO za rok 2016                                             

6.      Informace k vyšetření zimní měli ZO a okresu                                   

7.      Objednávky léčivo jaro 2017, termíny, jarní léčení a MVO              

8.      CIS – evidence vyznamenání                               

9.      Evidence a stanovení KÚ ZO a okresu                                             

10.  Příprava na přísuny a kočování v roce 2017                                      

11.  Odborné přednášky 2017 – návrhy ZO                                            

12.  Informace o šetření škodních událostí v  ZO/OO                                

13.  Diskuse  

14.  Usnesení a závěr 

 

 

K bodu 1: 

 

Př. Volek -předseda přivítal členy OV ČSV Kladno, předsedy a jednatele ZO ČSV 

kladenského okresu a předsedu OKK př. Anděla Vratislava, dále přivítal MVDr. Krupku a 

pozvané hosty – př. Seibotha a př. Vyskočila. 

K navrženému programu nebylo připomínek. 

 

K bodu 2: 

 

Př. Dragounová - jednatelka - kontrola uložených úkolů ze schůze ze dne 26.1.2017. Zápis ke 

schůze konané dne 26.1.2017 zaslán  funkcionářům OV ČSV Kladno z. s. 

           -zajistila - př. Dragounová 

 

S příslušnou ZO ČSV byla předána vyznamenání – čestné uznání OO Kladno uděleno 

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

                                                        -zajistil 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 

          -zajistil př. Linhart 

 

Do 15.3.2017 předat protokoly o ošetření včelstev aerosolem jednatelce OO Kladno 

k zajištění dotace, včas informovat jednotlivé ZO – jedna ZO ještě nedodala 

-zajistila př. Dragounová a jednotlivé ZO okresu 

 

 



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

zpětně (ideálně zjistit u vyznamenaných včelařů) 

- zajistí př. Dragounová a ZO ČSV - dlouhodobé 

 

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

okrese, polovina dubna 2017 po zasedání RV ČSV 

                                                –zajistil př. Volek, př. Dragounová 

            

Zajistit podklady a připravit dokumentaci pro podání žádosti o dotace 

-zajistil př. Volek, př. Belušová 

 

Oslovit ZO okresu s žádostí o podněty na zajištění odborných přednášek. 

-zajistil př. Plecitý, př. Dragounová 

 

Zjistit možnosti pro rok 2017 na zajištění matek ze šlechtitelských chovů 

-zajistí př. Plecitý-podle zájmu ZO 

 

Stanovit hranice okresu s určením katastrálních území pro jednotlivé ZO okresu pro další 

využití v CISu, stanovení členské příslušnosti, organizace léčení, apod. 

-zajistí př. Slánský do 31.4.2017 

 

-všechny uložené úkoly byly splněny- u některých je prodloužena lhůta splnění 

 

Došlá Korespondence: 

 

 Od ZO ČSV v kladenském okrese postupně docházely seznamy členů na léčení aerosolem. 

 Korespondence jednání OO a ZO o stanovení katastrů ZO v okrese Kladno 

 Řešení otázky laboratoří - vyšetření vzorků měli 

 Pozvánka na odborný seminář dne 10.4.2017 

 Pozvánka na Včelařskou akademii dne 1.4.2017 od OO ČSV Zlín 

 Korespondence pro 4 ZO ČSV -  nedostatky v seznamech na dotaci 1D – žádost o doplnění 

ze sekretariátu RV 

 Nařízení SVS – opatření léčení varroázy – jarní léčení v katastrech nad 25% – nátěr plodu 

+ fumigace 

 Pozvánka na seminář pro zástupce OO/KKV dne 29.4.2017 

 Usnesení o zřízení nové ZO  ČSV Knovíz 

 

K bodu 3:   
 

Př. Volek - podal vysvětlení ke vzniku nové ZO ČSV Knovíz. Členové této organizace se po 

zamítnutí žádosti od OO ČSV Kladno obrátili na RV ČSV Praha. Ten rozhodl a schválil vznik 

nové ZO  dne 14.2.2017. OO ČSV Kladno toto rozhodnutí bere na vědomí a po registraci ji 

zařadí do seznamu základních organizací v kladenském okrese. 

 

K bodu 4: 

 

Př. Plecitý informoval přítomné členy o zasedání RV ČSV Praha ze dne 25. - 26.3.2017 

v Nasavrkách. Na jednání bylo předáno vyznamenání - př. Mgr. Sojka člen RV 

Projednávalo se doplnění rozhodčí komise - oslovit zástupce všech ZO, zda by někdo neměl 

zájem. Právní vzdělání- Mgr., JUDr. je podmínkou - chybí 4 členové komise 



o Dále bylo rozhodnuto o odvolání zástupce společnosti Včelpo – prozatím byl vedením 

pověřen př. Kolář 

o ČSV nedá této společnosti žádné finance, musí se sama zachránit. 

o Byl schválen hospodářský výsledek za rok 2016 -  byl plusový 

o Plemenný zákon- zachování chovu Kraňky 

o Zpráva o hospodaření VÚ Dol - je plusové 

o Zkušební ústav Brno – byly schváleny další léčebné přípravky 

o Z redakční rady časopisu odešlo 6 lidí-  viz. příloha 

 

K bodu 5: 

 

př. Jungmanová seznámila přítomné s hospodařením OO ČSV Kladno. Finanční zpráva, viz. 

příloha 

 

K bodu 6: 

 

MVDr. Krupka informoval o mimořádných veterinárních opatřeních nařízených SVS. 

Výsledky vyšetření byly známy na začátku března, ale pokyn na přeléčení v jednotlivých 

katastrech přišlo pozdě. Přeléčení je třeba provést do 15.4.2017- podepsané seznamy odevzdat 

na KVS inspektorát Kladno. 

 

K bodu 7: 

 

Př. Linhart – Nebyl dodržen termín, který byl stanoven na objednávky léčiv. Dnes je možno 

vyzvednout Formidol. Další objednávky na léčivo musí ZO ČSV odevzdat do 30.4.2017. Tři 

objednávky na léčivo - 70% dotace-cena je stejná jako v roce 2016. Vystavení lékopisů od 

soukromého veterinárního lékaře. Cena za jeden recept je od 800-1000 Kč. 

Zajištění léčiva pro všechny ZO ČSV – objednat přes OO ČSV Kladno. 

 

K bodu 8 : 

 

Př. Volek požádal všechny zástupce ZO ČSV aby doplnili do CISu u všech svých členů 

dosažená vyznamenání. Nadále evidovat udělená vyznamenání v CISu, aby byl přehled o 

vyznamenaných členech a zároveň bylo možné sledovat lhůty pro budoucí ocenění členů – viz 

Řád ČSV o udělování čestných ocenění. 

 

K bodu 9: 

 

Př. Slánský informoval o zpracování mapy katastrálních území v kladenském okrese. Katastry 

v odsouhlaseném rozsahu budou zpracovány do CISu.  

 

K bodu 10: 

 

Př. Slánský seznámil přítomné s kočovným plánem. Po schválení rozešle příslušným členům. 

 

K bodu 11: 

 

Př. Volek požádal funkcionáře o návrhy na přednášky. Která témata by jejich členskou 

základnu zajímala. Současně pozval všechny na přednášku př. Švamberka – Apimondia 2017 

– pořádanou OO Kladno dne 25.11.2017 na Čabárně. 



K bodu 12: 

 

Př. Volek informoval přítomné o vyřizování škodních událostí v ZO/OO Kladno. Stane-li se 

členovi škodní událost, je nutné k ní mimo policie přizvat funkcionáře místní základní 

organizace a u škod nad 20 tisíc korun i předsedu nebo jednatele okresní organizace. Dále je 

důležité dodržet lhůty ohlášení této škodní události. Jedná se o šest měsíců. Po uplynutí této 

lhůty dochází k promlčení a není možné dostat finanční náhradu za způsobenou škodu. 

 

Diskuse: 
 

Př. Belušová seznámila funkcionáře s vzniklou situací v redakční radě – viz. Příloha. 

Z komise práce s mládeží odešel př. Cafourek, následovali jej skoro všichni členové RR. 
 

Př. Plecitý podle plánu práce OO ČSV Kladno zajišťuje matky ze šlechtitelských chovů pro 

členy – podle zájmu. Dále pak upozornil na dodržení lhůt na dotace - technická pomoc a na 

dotace od kraje - dostupnější zajistit přes okres – kompresory, vyvíječe. 
 

Př. Macháček – může poskytnout informace o dotacích do otevřených fondů kraje - pro 

všechny ZO ČSV v okrese. 
 

Př. Plecitý – představil předsedu krajského koordinačního výboru - byla zvolena př. Belušová. 
 

Př. Dragounová - požádala funkcionáře - zda by mohly používat doménu včelařství. 
 

Př. Volek – byl přítomen na výroční členské schůzi ZO Hradečno. Jako host byla přítomna 

předsedkyně ČSV Mgr. Machová.  
 

Př. Plecitý – informace o vyslovení pochvaly předsedkyní ČSV pro ZO Hradečno za 

organizaci léčení včelstev formou komisního ošetřování. 
 

Př. Ovčarik – je zklamán odchodem př. Cafourka. Upozornil na svůj internetový obchod – 

možný nákup včelařských pomůcek s využitím dotačních titulů. 
 

Př. Plecitý – léčivo na jarní přeléčení - nárůst na dotaci na léčivo - na 10mil. Kč. Jsou vydány 

směrnice, které by měli zdravotní referenti dodržovat - v jiných okresech si nárokují větší 

množství léčiva - dávky se někde zvýšily až 4,5krát. Okres Kladno je třetí nejlepší 

v republice, co se týká snižování objemu objednávaných léčebných přípravků. 
 

Př. Slánský – včelaři by měli odevzdávat vzorky na vyšetření zimní měli té ZO, ke které jsou 

místně příslušní. 
 

Př. Ovčarik – upozornil na akci ZO Slaný - Den otevřených dveří - termín květen, upřesní 

pozvánkou. 

 

Vysloven jednohlasný nesouhlas všech přítomných s postupem  PRV ČSV ve věci 

omezování finančních prostředků na včelařské kroužky, kde není zřizovatelem ČSV a na 

jakékoli akce zaměřené na práci s dětmi a mládeží! 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze zasedání dne 1.4.2017 
 

Zasedání OO ČSV Kladno rozšířené o předsedy a jednatele ZO ČSV kladenského okresu, 

konané dne 1.4.2017,  

 

1. Bere na vědomí: 

 

- kontrolu uložených úkolů a zprávu o korespondenci 

- zprávu o založení ZO ČSV Knovíz 

- zprávu ze zasedání RV ČSV  ze dne 25. - 26.3.2017 

- informace o selhání RV, rozpad Komise práce s mládeží a redakční rady časopisu 

- zprávu o hospodaření OO ČSV Kladno za rok 2016 

- výsledky  o zimním vyšetření měli 

- stanovení Krajského koordinátora 

 

2. Schvaluje: 

 

- informace k vyšetření zimní měli ZO a OO ČSV Kladno 

- objednávky léčiva na jaro 2017, termíny jarní léčení a MVO 

- provádění evidence vyznamenání v CIS 

- stanovení katastrálních území v ZO/OO ČSV Kladno 

- příprava na přísuny a kočování v roce 2017 

- návrhy ZO na odborné přednášky pro rok 2017 

- informace o šetření škodních událostí ZO/OO  ČSV Kladno 

 

3. Ukládá: 

 

1. Všem ZO ČSV okresu odevzdat včas požadavky na léčivo př. Linhartovi do 30.4.2017          

2. Výboru OO ČSV Kladno zajistit přednášku př. Švamberka 

3. Všem ZO ČSV zajistit evidenci vyznamenání v CISu do 31.12.2017 

4. Všem ZO a výboru OO Kladno předkládat během roku návrhy na zajištění odborných 

přednášek 

5. Př. Slánskému zaslat všem ZO ČSV schválený Kočovný plán do 31.4.2017                                                            

6. Př. Slánskému zpracovat evidenci katastrálních území pro jednotlivé ZO ČSV okresu do 

31.4.2017 

7. Př. Dragounové zaslat zápis z této schůze všem zástupcům ZO, členům výboru OO 

Kladno a předsedovi OKK Kladno př. Andělovi                                                      

8. Př. Linhartovi a př. Dragounové objednat léčivo na ošetření pro rok 2017 a jaro 2018 dle 

pokynů SVS ve stanovených termínech prostřednictvím soukromých veterinárních 

lékařů, souhrnně na základě písemných objednávek jednotlivých ZO ČSV a následně 

zajistit distribuci a předání léčiv jednotlivým ZO ČSV. 

Usnesení bylo jednohlasně přijato všemi přítomnými. 
 

 

               předseda                   jednatel     

                

              Jiří Volek                                                                               Bc. Monika Dragounová 


