
Zápis z jednání výroční členské schůze ZO ČSV Křivoklát  

konané 28. 1. 2017 od 10 hod v Roztokách. 

 

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. Pavla Bartoníčka. Členská 

schůze návrh schválila. Do Volební a mandátové komise byli navrženi př. Jiří Vait a př. Václav 

Jelínek. Rovněž tento návrh byl přijat. Ověřovatelem zápisu byl schválen př. Aleš Hůla. 

3. Jednatel př. Jan Rajský provedl kontrolu usnesení předchozí výroční schůze ze dne 31. 1. 2016, 

vše splněno – ke 20. 5. 2016 vystaven nový registrační list organizace s ohledem na přeměnu 

občanského sdružení na zapsaný spolek dle zákona , znovu připomenuty chyby při vyplňování 

žádostí o dotace 1. D. a neúplné hlášení stavu včelstev k 31. 5. pro potřeby RV. 

4. Jednatel seznámil schůzi s přijetím nových členů do ZO – př. Václav Kolský, společnost NEPOZA 

s.r.o. (zastoupená př. Ladislavem Patlichem), př. Helena Dolejšová a př. Jana Steidl-

Kindernayová.  

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 září 2016. Zpráva je přílohou zápisu. 

6. Pokladník přednesl zprávu o hospodaření ZO v roce 2016. Zpráva je přílohou zápisu. 

7. Předseda RK př. Miroslav Pecha kladně ohodnotil vedení pokladní agendy a doporučil ke 

schválení. 

8. Nákazový referent př. František Bureš seznámil přítomné s průběhem podzimního ošetření 

včelstev, které proběhlo bez závad. Přednesl informaci o současném výskytu nákaz. Doporučil 

nákup dvou nových vyvíječů, staré dosluhují, aby nebyl příště kvůli závadám narušován průběh 

ošetření.   

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

odměna pokladníka 3000 Kč, nově byla navržena a schválena odměna nákazového referenta ve 

výši 1000 Kč. Odměny důvěrníků a nákazového referenta slouží jako paušální náhrady výdajů, 

které jsou s jejich funkcí spojeny (cestovné, telefon, …).  

10. 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 za ošetření 25 Kč za každé včelstvo, 

přičemž od tohoto poplatku jsou osvobezeni ti, kteří si provádí ošetření sami (musí  předkládat 

výsledky vyšetření měli).  

11. Na závěr proběhla diskuze krátká diskuze bez zásadních závěrů. Zajímavý byl příspěvek př. 

Kužela, který podal svědectví o návštěvě včelařů „punkerů“ v Dobřichovicích a Černošicích, 

kteří odmítají léčit včely pesticidy a zamořili tak varroázou celé okolí. Předseda př. Dukát 

vyzpovídal nové členy ohledně jejich odborné přípravy na včelaření a na závěr blahopřál 

letošním jubilantům z řad včelařů naší ZO.  

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

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

 

Zapsal jednatel Jan Rajský    



 

Usnesení výroční členské schůze ZO ČSV Křivoklát 

konané 28. 1. 2017 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- účast na schůzi 43 členů z celkového počtu 60, 

- kontrolu usnesení ze schůze 31. 1. 2016, 

- přijetí nových členů ZO, 

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

- Zprávu nákazového referenta – př. František Bureš.  

Členská schůze schvaluje: 

- program schůze, 

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

- Mandátovou komisi ve složení př. Jiří Vait a př. Václav Jelínek, 

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

předsedou RK př. Miroslavem Pechou, 

- odměny důvěrníkům v částce 600 Kč ročně, odměnu nákazovému referentovi ve výši 

1000 Kč ročně a odměnu pokladníkovi ve výši 3000 Kč ročně, 

- členské příspěvky v nezměněné výši 25 Kč za včelstvo, 

- příspěvky za ošetření pro registrované členy jiných ZO ve výši 25 Kč za včelstvo, pokud jim 

provádíme léčení, 

- usnesení výroční členské schůze, 

- nákup dvou nových vyvíječů a podle potřeby nákup nových filtrů do masek pro důvěrníky. 

Členská schůze ukládá: 

- důvěrníkům nahlásit jednateli stavy včelstev k 1. 5. 2017, 

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

- nákazovému referentovi nákup dvou nových vyvíječů a náhradních filtrů do masek.  

 

 

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

Ověřovatel zápisu: př. Aleš Hůla 


