
Zápis ze schůze výboru ZO ČSV  Křivoklát, včetně důvěrníků 

 konané 27. 11. 2015 v 17 hod v Roztokách - hotel Roztoky. 

Přítomni: viz Prezenční listina 

 

Program: 

1. Orgány ZO, přeměna na zapsaný spolek, sídlo ZO. 

2. Finanční situace ZO. 

3. Přijetí nových členů do ZO ČSV. 

4. CIS, web ZO 

5. Dotace 1. D. 2015 a početní stavy včelstev. 

6. Příspěvky. 

7. Termín výroční členské schůze. 

8. Zpráva z aktivu zástupců ZO, OO, KKV konaného dne 5. 9. 2015 v Praze. 

9. Zpráva o nákazách a ošetření  

10. Ostatní, diskuze. 

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

Program schůze byl výborem schválen. 

 

Jednání: 

1) Orgány ZO zůstanou beze změn, volební období do 1/2019. Schválen návrh na změnu důvěrníka pro 

Branov – př. Mariana Dukátová. Do výroční schůze bude připravena žádost o nový registrační list ZO 

z důvodu přeměny občanského sdružení na zapsaný spolek dle zákona – nutno vyřídit do června 2016. 

Sídlo zůstane Křivoklát 166.    

2) V souladu s usnesením výroční schůze byl zakoupen nový kompresor a vyvíječ, na který byla 

poskytnuta dotace, takže ve výsledku byl pořízen za 13 tis. Kč. Na účtu zbylo 63 tis. Kč, z následně 

přijaté dotace 1. D bylo včelařům po odečtení příspěvků RV a ZO vyplaceno 38 tis. Kč, na účet RV bude 

odvedeno 19 Kč, na účtu by mělo zůstat přibližně 77 tis. Kč.  

3) Novými členy naší ZO ČSV se stávají:  

př. Jiří Halml od 18. 6. 2015, stanoviště Nezabudice (důvěrník př. Vladimír Kopejtko),  

př. Pavel Moucha od 6. 9. 2015, stanoviště Velká Buková (důvěrník př. Jaroslav Sklenička). 

4) Veškerá evidence včelařů, stanovišť atd. je vedena Centrálním informačním systému (CIS). Přístup do 

databáze mají jednatel př. Jan Rajský, nákazový referent př. František Bureš a pokladník př. Lenka 

Egertová. Aktuální informace naší ZO jsou uvedeny na nově zřízeném webu www.vcelari-krivoklat.net, 

který spravuje př. Jan Rajský.  

5) Žádost byla podána 29. 9. 2015, výsledná dotace na včelstvo činí 128 Kč. Bylo žádáno pro 55 včelařů a 

555 včelstev. Počet včelstev členů naší ZO je 556, k tomu je na území ZO dalších 74 včelstev členů 

jiných ZO. Důvěrníci musí kontrolovat žádosti o dotace, nejčastěji chybí reg. č. včelaře, reg. č. 

stanoviště, požadovaná dotace, někdy chybí i počet včelstev, nebo podpis, místo a datum podpisu. Je 

nutné vyplnit celou žádost a také výkaz pro statistiku. Plné moci si nechají u sebe důvěrníci, na plné 

moci nevyplňovat částku, ta je známá až po přidělení dotace.   

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

změny: 25 Kč/včelstvo pro členy ZO, pro registrované členy jiných ZO 25 Kč/včelstvo za ošetření. 

Příspěvek na ošetření registrovaných členů nebude vybírán od včelařů, kteří si ošetření provádí sami 

http://www.vcelari-krivoklat.net/


z pozice důvěrníka své mateřské ZO a nepoužívají naše léky. To je ale nezbavuje povinnosti doložit 

řádné ošetření místně příslušnému důvěrníkovi naší ZO.       

7) Výroční členská schůze se bude konat v neděli 31. 1. 2016 od 10 hod v hotelu Roztoky. Výbor včetně 

důvěrníku se sejde v 9 hod. 

8) CIS a 1D – stavy k 1. 5. 2015 poskytlo je 20% ZO, my ano, ale v některých případech se jednalo pouze o 

odhady, příště to musí důvěrníci odpovědně zjistit, jedná se o informaci, kterou potřebuje RV pro 

jednání s MZ o dotacích. Letos celkem dotace 80 mil. Kč, z toho 5% na administraci – 50 % ZO, 30 % 

OO, 20 % RV. Nově se zvlášť evidují včelaři s počtem včelstev nad 150, kteří jsou bráni jako 

profesionální a podpora u nich nesmí překročit dle směrnic EU určité limity. Byla zavrhnuta loňská 

myšlenka stanovit dotace na vyzimovaná včelstva, zůstává při starém podle stavu k 1. 9. Poplatky za 

nová včelstva – podle směrnice ČSV doplatky na navýšení včelstev oproti zaplaceným příspěvkům. 

Stanovy z.s. – změny i za ZO, podává ČSV, ZO dodá potřebné podklady. Žádost o nový registrační list, 

souhlas s umístěním sídla, prohlášení funkcionářů, atd. Nové stanovy jsou na webu ČSV, struktura ZO – 

OO – ČSV, KKV mimo. Ve stanovách je v činnosti mimo jiné ochrana přírody, tedy lze žádat o přizvání 

do jednání obcí o přírodním prostředí jako účastník řízení. Léčení – kdo odmítá, nahlásit SVS. Varroáza 

hlavně v Čechách, 18% r>3/vč. Včelí mor – z východu republiky se blíží na západ, nejhorší JMK (Zlín) a 

JČK, 80 nových ohnisek, dokonce už i v Praze v Běchovicích, ale celkově pokles. Na Liberecku zjištěna 

hniloba včelího plodu (Horní Maršov a Pec). Otravy včelstev hlásit rychle, aby šly odebrat vzorky. 

Přesuny včelstev mezi kraji a okresy – povinné vyšetření.  Stanoviště bez oplocení musí být označena 

reg. číslem chovatele a kontaktem (telefon). 

9) Šíření nákaz viz bod 8. Fumigace provedena dle plánu. Ošetření aerosolem proběhne až od 5. 12. 2015, 

s ohledem na teplé počasí v listopadu a plodování včelstev. ZO má 4 kompresory a vyvíječe, schválen 

návrh koupě dalšího vyvíječe.  Je třeba věnovat větší péči přístrojovému vybavení, předepsané 

pravidelné údržbě.  

10) Nic.  

11) Dotace byly vyzvednuty všechny.  

 

USNESENÍ: 

A. Jednatel svolá výroční členskou schůzi na 31. 1. 2016 v 10 hod v hotelu Roztoky, zajistí sál. Výbor a 

důvěrníci přijdou o hodinu dříve za účelem přípravy schůze. 

B. Na výroční členské schůzi budou předloženy k projednání a schválení návrhy viz výše – důvěrník pro 

Branov, členské příspěvky, atd. 

C. Předseda zajistí koupi vyvíječe aerosolu. 

D. Jednatel připraví podklady pro žádost o nový registrační list ZO – čestná prohlášení členů výboru, 

souhlas s umístěním sídla, atd.   

 

 

 

 

Předseda:      jednatel: 

př. Zdeněk Dukát      př. Jan Rajský 

 

      

     


