
Zápis z jednání výr. členské schůze ZO ČSV Křivoklát konané 

31. 1. 2015 od 10 hod v Křivoklátě. 

 

1. Schůzi zahájil předseda př. Zdeněk Dukát přivítáním přítomných členů naší organizace a 

seznámil s programem schůze.  

2. Předseda navrhl do Návrhové komise př. Václava Mouchu a př. Rudolfa Bartoníčka. Členská 

schůze návrh schválila. Do Volební a mandátové komise byli navrženi př. Mariana Dukátová a 

př. Miloslav Kohout. Rovněž tento návrh byl přijat. 

3. Jednatel př. Jan Rajský provedl kontrolu usnesení předchozí výroční schůze ze dne 26.1.2014. 

Vše bylo splněno – předání agendy pokladníka a jednatele, nákup respirátorů pro důvěrníky. 

4. Jednatel seznámil schůzi s přijetím nových členů do ZO – př. Libuše Joglová, Střední Lesnická 

škola Písky a př. Danuše Vališová na základě rozhodnutí výboru ze dne 28.11.2014.  

5. Jednatel přednesl zprávu o činnosti ZO za uplynulé období. Součástí zprávy byly i informace 

z aktivu zástupců ZO, OO a KKV, který se konal v srpnu 2014. Zpráva je přílohou zápisu. 

6. Pokladník přednesl zprávu o hospodaření ZO v r. 2014.  Zpráva je přílohou zápisu. 

7. Revizor př. Pecha kladně ohodnotil vedení pokladní agendy a doporučil ke schválení. 

8. Př. Bureš seznámil přítomné s průběhem podzimního ošetření včelstev, které proběhlo bez 

závad. Co se týká moru včelího plodu, není znám výskyt ani v okolních okresech s kterými naše 

ZO sousedí. Požádal důvěrníky o nahlášení požadovaného množství léčiv pro letošní rok do 

konce února 2015. Přednesl též informace z OV ČSV, kterého je členem.  

9. Jednatel navrhl doplnění revizní komise o dalšího člena – př. Lukáše Vokouna. Dosud byl 

ustaven pouze revizor, což podle stanov ČSV nestačí. Návrh byl členskou schůzí přijat. 

10. Jako delegáti na Okresní konferenci byli navrženi př. František Bureš a př. Václav Moucha, a 

dále jako náhradník př. Jaroslav Sklenička. Delegáti byli členskou schůzí zvoleni. 

11. Na návrh jednatele př. Jana Rajského byl zvolen nový důvěrník př. Jaroslav Klíma pro obce 

Křivoklát a Písky. 

12. Ddůvěrníkům byly navrženy a schváleny odměny stejné jako v loňském roce ve výši 600 Kč, 

odměna pokladníka 3000 Kč.  

13. Členské příspěvky byly schváleny ve výši 25 Kč na každé včelstvo. Pro registrované členy jiných 

ZO mající včelstva na území naší ZO je stanoven poplatek 25 Kč za každé včelstvo. 

14. Na závěr proběhla diskuze, kterou uvedl př. Zdeněk Dukát svou zprávou o stavu včelařství 

všeobecně. I přes zajímavé náměty proběhla poměrně krátká diskuze a jediný závěr, který stojí 

za to zapsat, je schválení koupě nového kompresoru k ošetření včelstev, o který se bude starat 

př. Jiří Mayer. Na závěr popřál př. Zdeněk Dukát všem vše dobré do letošního roku a blahopřál 

letošním jubilantům z řad včelařů naší ZO.  

15. Př. Václav Moucha  přednesl návrh usnesení – usnesení bylo schváleno. 

16. Po ukončení schůze byl podán společný oběd, který je hrazen ZO, nápoje si hradí každý sám. 

 

Zapsal jednatel Jan Rajský    

 



Usnesení výr. čl. schůze ZO ČSV o.s. Křivoklát 

konané 31. 1. 2015 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- Účast na schůzi 41 členů z celkového počtu 56, 

- Kontrolu usnesení ze schůze 26. 1. 2014, 

- Přijetí nových členů ZO, 

- Zprávu o činnosti ZO za uplynulé období – př. Jan Rajský, 

- Zprávu nákazového referenta – př. František Bureš, 

- Informaci o jednání o složení nového výboru OO – př. František Bureš, 

- Diskuzní příspěvek předsedy př. Zdeňka Dukáta.   

 

Členská schůze schvaluje: 

- Program schůze, 

- Návrhovou komisi ve složení př. Václav Moucha a př. Rudolf Bartoníček, 

- Volební a mandátovou komisi ve složení př. Mariana Dukátová a př. Miloslav Kohout, 

- Zprávu pokladníka přednesenou př. Lenkou Egertovou a doporučenou ke schválení 

revizorem př. Miroslavem Pechou, 

- Doplnění Kontrolní a revizní komise o dalšího člena - př. Lukáše Vokouna, 

- Delegáty na Okresní konferenci – př. František Bureš a př. Václav Moucha, náhradník př. 

Jaroslav Sklenička,  

- Odměny důvěrníkům v částce 600 Kč ročně a odměnu pokladníkovi ve výši 3000 Kč ročně, 

- Nového důvěrníka pro obce Křivoklát a Písky př. Jaroslava Klímu, 

- Členské příspěvky v nezměněné výši 25 Kč za včelstvo, 

- Příspěvky za ošetření pro registrované členy jiných ZO ve výši 25 Kč za včelstvo, 

- Koupi nového kompresoru, 

- Usnesení výroční členské schůze. 

 

Členská schůze ukládá: 

- Důvěrníkům nahlásit nákazovému referentovi do konce února požadavky na léčiva, 

- Všem členům řádně vyplňovat žádosti o dotace 1.D, včetně výkazu pro statistiku, 

- Př. Zdeňku Dukátovi zajistit koupi nového kompresoru a vyřízení s tím související žádosti o 

dotaci. 

 

 

Návrhová komise: př. Václav Moucha, př. Rudolf Bartoníček 


