
Zápis ze schůze výboru ZO ČSV  Křivoklát , včetně důvěrníků 

 konané 28. 11. 2014 v 17 hod v Křivoklátě - hotel Sýkora. 

Přítomni: viz. Prezenční listina 

 

Program: 

1. Orgány ZO. 

2. Finanční situace ZO. 

3. Přijetí nových členů do ZO ČSV. 

4. CIS. 

5. Dotace 1.D. 2014 a početní stavy včelstev. 

6. Příspěvky. 

7. Termín výroční členské schůze. 

8. Delegáti pro X. sjezd ČSV 

9. Zpráva z aktivu zástupců ZO, OO, KKV konaného dne 30. 8. 2014 v Praze. 

10. Ostatní, diskuze. 

11. Od 18 hod členská schůze – výplata dotace 1.D.  

Program schůze byl výborem schválen. 

 

Jednání : 

1) Jednoho revizora lze ustavit, pokud má ZO méně, než 20 členů. Na výroční schůzi bude 

zvolena kontrolní a revizní komise.  

2) Zrušen účet u PS, založen nový u KB Rakovník. Ze starého účtu převedeno 73 tis. Kč, dotace 

1.D.  celkem 77 tis. Kč. Po vypořádání dotací a členských příspěvků zbyde na účtě 88 tis. Kč.  

3) Novými členy naší ZO ČSV se stávají:  

Libuše Joglová od  16. 10. 2014, stanoviště Týřovice (důvěrník Rudolf Bartoníček),  

SLS a SOU Křivoklát  od  1. 1. 2015, stanoviště Písky (důvěrník Jan Rajský) . 

4) Veškerá evidence včelařů, stanovišť atd. je vedena od roku 2014 v Centrálním informačním 

systému, tj. aplikace na webu ČSV. Přístup do databáze mají jednatel Jan Rajský, nákazový 

referent František Bureš a pokladník Lenka Egertová.  

5) Žádost byla vytvořena již pomocí CIS. Výsledná dotace na včelstvo činí 126 Kč. Bylo žádáno 

pro 53 včelařů a 613 včelstev. Počet včelstev členů naší ZO je 619, k tomu je na území ZO 

dalších 45 včelstev členů jiných ZO. Důvěrníci musí při výběru žádostí o dotace kontrolovat 

náležitosti – je nutno vyplnit všechny kolonky vč. statistiky, částku dotace (počet včelstev x 

180 Kč). Nevyplňovat částku na případné plné moci, to až podle skutečné výše dotace.    

6) Pro centrálu ČSV jsou příspěvky určeny: 200 Kč/člen a 16 Kč/včelstvo. Pro ZO schváleno: 

25 Kč/včelstvo pro členy ZO (jako doposud), pro registrované členy jiných ZO 10 Kč/včelstvo 

za ošetření  v roce 2014, v dalších letech bude 25 Kč/včelstvo.    

7) Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 31. 1. 2015 od 10 hod v hotelu Sýkora. Výbor 

včetně důvěrníku se sejde v 9 hod. 



8) Pro sjezd 1 delegát na 500 členů, pro okres 2 delegáti na 25 členů. Za ZO navrženi František 

Bureš a Václav Moucha, bude projednáno na výroční členské schůzi. 

9) a) X. sjezd ČSV viz. výše,  

b) stanoviště bez oplocení musí být označena reg. č. chovatele a kontaktem (telefon), 

 c) s ohledem na změny občanského zákoníku od roku 2014 budou vytvořeny nové stanovy 

ČSV (dříve občanské sdružení, dnes zapsaný spolek), postupně budou zveřejňovány 

k připomínkám v časopise Včelařství, 

d) zaveden systém plné moci natrvalo pro zacházení s léčivy pro OO, 

e) o dotaci 1.D. se bude nově pro rok 2015 žádat podle stavu včelstev k 1. 4. (na přezimované 

včelstvo), 

f) Státní veterinární správa - na webových stránkách SVS je mapa s přehledem nákaz, 

v současnosti 3 ohniska včelího moru – KH, BN, náhlé úhyny hlásit na SVS, možnost žádat o 

náhradu nákladů při likvidaci včelstev,  je vhodné hlásit stanoviště na obcích kvůli otravám při 

toxických postřicích, pro přesuny včelstev mezi kraji je povinné vyšetření (450 Kč).   

10) Nic.  

11) Dotace byly vyzvednuty všechny.  

 

USNESENÍ: 

A. Jednatel svolá výroční členskou schůzi na 31. 1. 2015 v 10 hod v hotelu Sýkora, zajistí sál. 

Výbor a důvěrníci přijdou o hodinu dříve za účelem přípravy schůze. 

B. Na  výroční členské schůzi  bude zvolena revizní a kontrolní komise (ad 1), budou projednány 

a schváleny příspěvky členů ZO (ad 6) a budou zvoleni delegáti na okresní konferenci (ad 8).  

 

 

 

 

Předseda:      jednatel: 

 

      

     


