
Zápis ze schůze výboru ZO ČSV  Křivoklát, včetně důvěrníků 

 konané dne 23. 11. 2018 v 17 hod v Nezabudicích. 

Přítomni: viz prezenční listina a Přehled vyplacených dotací 

 

Program: 

1. Orgány ZO 

2. Finanční situace ZO 

3. Přijetí nových členů do ZO ČSV 

4. Dotace 1. D. 2017 a početní stavy včelstev 

5. Příspěvky 

6. Odměny 

7. Termín výroční členské schůze 

8. Zpráva o nákazách a ošetření  

9. Ostatní, diskuze 

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

Program schůze byl výborem schválen. 

 

Jednání: 

1) Na výroční schůzi budou voleny orgány ZO na dalších 5 let. Ze současného výboru požádal o ukončení 

funkce místopředsedy př. Jaroslav Sklenička. Zdravotní referent př. František Bureš je ochoten 

vykonávat svou funkci za předpokladu, že mu bude přidělen „učeň“, který by to po něm převzal příště. 

Jako vhodný kandidát byl vybrán př. Jaroslav Klíma, důvěrník na Křivoklátě. Bude nutno také vybrat 

nového důvěrníka pro Velkou Bukovou.  

2) V souladu s usnesením výroční schůze byl pořízen nový kompresorový agregát pro Nezabudice. Byl 

dodán až koncem listopadu, cena vč. dopravy 26 600 Kč, bude podána neprodleně žádost o dotaci. Na 

bankovním účtu a v hotovosti celkem zbylo po vyplacení dotací včelařům cca 124 tis. Kč, na účet RV 

bude odvedeno 23 tis. Kč., za kompresorový agregát bude zaplaceno 27 tis. Kč. Pokud bude poskytnuta 

dotace na agregát ve výši 70%, mělo by na účtu a v hotovosti celkem zůstat ke konci roku přibližně 93 

tis. Kč.  

3) Novým členem naší ZO ČSV se stane od 1. 1. 2019 př. Hájková Kratinová, stanoviště Skryje (důvěrník 

př. Václav Moucha). O ukončení členství požádala př. Bohuslava Knotová, už nevčelaří. 

4) Žádost o dotace 1. D byla podána 25. 9. 2018, výsledná dotace na jedno včelstvo činí 149 Kč. Chybně 

podané žádosti o dotace byly opraveny. V současnosti má naše ZO 59 aktivních včelařů, počet včelstev 

členů naší ZO je 778 (66 stanovišť), k tomu je na území ZO dalších 168 včelstev 14 členů jiných ZO (15 

stanovišť) a 10 včelstev neorganizovaného včelaře. Celkem tedy 956 včelstev 81 včelařů na 82 

stanovištích. 

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

navrženo ke schválení výroční schůzí zachování příspěvků 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 (mateřská 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 

3 000 Kč a pro důvěrníky ve výši 800 Kč. Pro zdravotního referenta navýšení na 2 000 Kč. 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 26. 1. 2019 od 10 hod v restauraci Nezabudicích nebo v 

Městečku. Možnost v Městečku zjistí př. Egertová. Výbor včetně důvěrníku se sejde v 9 hod.  

8) Fumigace provedena dle plánu. Ošetření aerosolem probíhá od víkendu 24. /25. 11, bude dokončeno 

do poloviny prosince. Nezabudice dostaly nový kompresorový agregát, budou si ošetření zajišťovat 

sami po instruktáži př. Skleničky. V ochranném pásmu ohniska včelího moru je stále Městečko, ale 

všechna vyšetření měli v pořádku. Projednán návrh na plošné vyšetření na mor včelího plodu. 

9) Diskuze – zkušenosti s Varomedem rozdílné, někteří včelaři zůstali věrní deskám Formidolu. 

10) Dotace byly vyzvednuty všechny.  

 

USNESENÍ: 

A. Jednatel př. Jan Rajský svolá výroční členskou schůzi na 26. 1. 2019 v 10 hod v restauraci 

v Nezabudicích, nebo Městečku, podle situace. Nezabudice byly předběžně dojednány, situaci 

v Městečku zjistí př. Lenka Egertová, zároveň předběžně dohodne společný oběd pro 40 až 45 členů. 

Výbor a důvěrníci přijdou o hodinu dříve za účelem přípravy schůze.  

B. Jednatel př. Jan Rajský podá na ČSV žádost o dotaci na zakoupený kompresorový agregát. 

C. Př. František Bureš zjistí možnosti dotace na plošné vyšetření moru včelího plodu, předá důvěrníkům 

pokyny k odběru vzorků pro toto vyšetření. 

D. Na výroční členské schůzi bude zvolen výbor a revizní komise ZO. Budou předloženy k projednání a 

schválení návrhy viz výše – odměny, členské příspěvky. 

 

 

 

 

Předseda:      jednatel: 

př. Zdeněk Dukát      př. Jan Rajský 

 

      

     


