
Zápis z jednání výroční členské schůze ZO ČSV Křivoklát  

konané 20. 1. 2018 od 10 hod v Nezabudicích. 

 

1. Schůzi zahájil předseda př. Zdeněk Dukát přivítáním přítomných členů ZO a hostů. Ověřil, zda je 

schůze usnášeníschopná.  

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. Mariana Dukátová a 

př. Václav Jelínek. Rovněž tento návrh byl přijat. Ověřovatelem zápisu byl schválen př. Václav 

Kolský. Poté předseda seznámil přítomné s programem schůze, který byl schválen. 

3. Jednatel př. Jan Rajský provedl kontrolu usnesení předchozí výroční schůze ze dne 28. 1. 2017, 

vše splněno – byly zakoupeny nové filtry do masek pro důvěrníky a dva nové vyvíječe aerosolu 

(poskytnuta dotace ve výši  50%), dva starší vyvíječe byly odeslány do opravy. Opět byly 

připomenuty chyby při vyplňování žádostí o dotace 1. D. Zlepšila se situace v hlášení stavu 

včelstev k 31. 5. pro potřeby RV. 

4. Jednatel seznámil schůzi s přijetím nových členů do ZO – společnost Nezabudický med, s.r.o. 

(stanoviště Nezabudice), zastoupená jednatelem př. Ladislavem Patlichem, a př. Jakub 

Holcman (stanoviště Kalubice).  

5. Jednatel přednesl zprávu o činnosti ZO za uplynulé období. Zpráva je přílohou zápisu. 

6. Pokladník přednesl zprávu o hospodaření ZO v roce 2017. Zpráva je přílohou zápisu. 

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

doporučil ke schválení zprávu o hospodaření. 

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

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

informace z jednání OO Rakovník. Zmínil též záměr KKV získat dotace na obnovu úlů starších 15 

let. Tento záměr je ale kritizován některými ZO a OO s odkazem na to, že není správné 

podporovat dotacemi včelaře, kteří nepečují svědomitě o své vybavení a nedbají tak řádně o 

zdraví svých včelstev. Možná to tedy s určením dotace bude jinak. 

9. V rámci diskuze přednesl předseda svou zprávu k současnému stavu včelaření v našem 

regionu. Z hlediska zdravotního zmínil potřebu obnovy starých úlů (někteří členové mají spíše 

skanzen včelařství) a obnovy včelího díla - neponechávat v úlech staré dílo, které může být 

rovněž semeništěm nákaz. Dále vyjádřil obavy z „převčelení“ některých okrsků, které vede ke 

snížení snůšky a následně i potřeby včasného krmení během léta a samozřejmě to může mít 

vliv i na zdravotní stav včelstev. Dále se pozastavil nad převozem včel z oblastí s vyšším rizikem 

výskytu včelího moru, byť mají včelstva předepsaná vyšetření. Jinak v diskuzi nikdo nevystoupil.      

10. Důvěrníkům byly navrženy a schváleny odměny ve výši 800 Kč, odměna pokladníka 3000 Kč a 

zdravotního referenta ve výši 1000 Kč. Odměny důvěrníků a nákazového referenta slouží jako 

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

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

ZO, kteří mají včelstva na území naší ZO, je stanoven poplatek za ošetření 25 Kč za každé 

včelstvo, přičemž od tohoto poplatku jsou osvobozeni ti, kteří si provádí ošetření sami (musí 

ale předkládat výsledky vyšetření měli!).  

12. Na závěr proběhla velmi krátká diskuze bez zásadních závěrů. 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 20. 1. 2018 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- účast na schůzi 33 členů z celkového počtu 60, 

- kontrolu usnesení ze schůze 28. 1. 2017, 

- přijetí nových členů ZO – Nezabudický med, s.r.o. a př. Jakub Holcman, 

- 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. Marina Dukátová a př. Václav Jelínek, 

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

předsedou RK př. Miroslavem Pechou, 

- odměny důvěrníkům v částce 800 Kč ročně, odměnu zdravotnímu 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 nového kompresoru, který bude primárně sloužit okrsku Nezabudice. 

Členská schůze ukládá: 

- důvěrníkům nahlásit jednateli stavy včelstev k 1. 5. 2018, 

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

- jednateli nákup kompresoru a dle možností vyřízení žádosti o dotaci (příslušný dotační 

program pro rok 2018 zatím nebyl vypsán).   

 

 

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

Ověřovatel zápisu: př. Václav Kolský 


