
Zápis ze schůze výboru ZO ČSV  Křivoklát, včetně důvěrníků 

 konané dne 24. 11. 2017 v 17 hod v Roztokách - hotel Roztoky. 

Přítomni: viz listina Přehled vyplacených dotací 

 

Program: 

1. Orgány ZO 

2. Finanční situace ZO 

3. Přijetí nových členů do ZO ČSV 

4. Dotace 1. D. 2016 a početní stavy včelstev 

5. Příspěvky 

6. Odměny 

7. Termín výroční členské schůze 

8. Zpráva z aktivu zástupců ZO, OO, KKV konaného dne 9. 9. 2017 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 zůstávají beze změn (volební období do 1/2019). Důvěrníci také beze změn.  

2) V souladu s usnesením výroční schůze byly letos pořízeny dva nové vyvíječe aerosolu. Výrobce je 

zdražil na 4700 Kč za kus. Požádali jsme o dotaci ČSV, bylo nám poskytnuto 50 % ceny. Jinak byly 

hrazeny jen běžné provozní výdaje a nové filtry do masek pro důvěrníky. Na účtu bylo před přijetím 

dotace 1. D 72 tis. Kč, z následně přijaté dotace 1. D v celkové výši 124 tis. Kč bylo včelařům po 

odečtení příspěvků RV a ZO vyplaceno 80 tis. Kč, na účet RV bude odvedeno 23 tis. Kč., takže na účtu 

by mělo zůstat ke konci roku přibližně 93 tis. Kč. Objednáme nový kompresor za 26 300 Kč pro 

Nezabudice, kde byl výrazně navýšen počet včelstev, dodávka v roce 2018.  

3) Novým členem naší ZO ČSV se stala společnost Nezabudický med, s.r.o., jejímž jednatelem je př. 

Patlich, stanoviště Nezabudice (důvěrník př. Vladimír Kopejtko).  

4) Žádost o dotace 1. D byla podána 25. 9. 2017, výsledná dotace na jedno včelstvo činí 156 Kč. 

V současnosti má naše ZO 59 aktivních včelařů, počet včelstev členů naší ZO je 788, k tomu je na území 

ZO dalších 191 včelstev členů jiných ZO a 10 včelstev neorganizovaného včelaře. Celkem tedy 989 

včelstev 75 včelařů. 

5) Pro centrálu ČSV jsou příspěvky stejné jako v loňském roce: 200 Kč/člen a 16 Kč/včelstvo. Pro ZO byl 

prodiskutován návrh jednatele na zvýšení příspěvku ve výši 10 Kč/včelstvo pro pokrytí navýšení odměn 

důvěrníkům (viz další bod). Doposud jsou příspěvky 25 Kč/včelstvo pro členy ZO. Pro registrované 

členy jiných ZO a neorganizované včelaře 25 Kč/včelstvo za ošetření. Od příspěvku na ošetření 

registrovaných členů jsou osvobozeni včelaři, kteří si ošetření provádí sami z pozice důvěrníka své 

mateřské ZO a nepoužívají naše léky, popřípadě přispívají svou účastí při ošetření, poskytují techniku 

apod. To je ale nezbavuje povinnosti doložit řádné ošetření místně příslušnému důvěrníkovi naší ZO a 

předkládat měl k vyšetření. Jedná se o tyto včelaře: př. Cihlář, Čermák, Česká včela, Egnerová, Fiala, 

Ibl, Kovářík, Razím, Závora a neorganizovaný včelař př. Saktor.     



6) Pro schválení výroční schůzí byly navrženy pro rok 2018 odměny v nezměněné výši pro pokladníka 

3000 Kč a pro zdravotního referenta 1000 Kč. Byl diskutován návrh jednatele zvýšit odměny 

důvěrníkům tak, aby pokrývaly výdaje diferencovaně podle počtu včelařů a počtu včelstev v jejich 

okrsku.  Odměna by byla tvořena základní částkou 600 Kč (současná výše odměny) plus 50 Kč za 

každého včelaře plus 5 Kč za každé včelstvo. Změna je podmíněna zvýšením příspěvků dle předchozího 

bodu. Během diskuze se nepodařilo dojít k žádnému závěru a bude opětovně projednáno na schůzi 

výboru s důvěrníky před výroční schůzí v lednu 2018. Odměny důvěrníků a nákazového referenta 

slouží jako paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jejich funkce (telefon, cestovné apod.), 

nejedná se tedy o příjem, který by měl podléhat dani z příjmů.    

7) Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 20. 1. 2018 od 10 hod pravděpodobně v restauraci 

Nezabudicích. Sál zajistí př. Kopejtko spolu s př. Egertovou. Výbor včetně důvěrníku se sejde v 9 hod.  

8) Aktivu zástupců ZO, OO a KKV se za naší ZO nikdo nezúčastnil. Závěry byly probrány na schůzi výboru 

OO (př. Hallo), které se účastnil př. Bureš, ovšem prý nic podstatného ani nového aktiv nepřinesl.   

9) Fumigace provedena dle plánu. Ošetření aerosolem probíhá, bude dokončeno do poloviny prosince.  

10) Nic k zapsání.  

11) Dotace byly vyzvednuty všechny.  

 

USNESENÍ: 

A. Jednatel př. Jan Rajský svolá výroční členskou schůzi na 20. 1. 2018 v 10 hod v restauraci v 

Nezabudicích. Sál zajistí př. Lenka Egertová spolu s př. Kopejtkem, zároveň předběžně dohodnou 

společný oběd pro 40 až 45 členů. 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 – odměny, 

členské příspěvky, které předtím budou znovu projednány výborem s důvěrníky. 

 

 

 

 

Předseda:      jednatel: 

př. Zdeněk Dukát      př. Jan Rajský 

 

      

     


