
Zápis ze schůze výboru ZO ČSV  Křivoklát, včetně důvěrníků 

 konané dne 29. 11. 2019 v 17 hod na Křivoklátu. 

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) Zatím žádné změny funkcí. Zdravotnímu referentovi př. Františkovi Burešovi byl přidělen do učení př. 

Jaroslav Klíma, který v budoucnu funkci převezme.  Protože je ale zároveň důvěrníkem na Křivoklátu, 

bude zde nutno určit nového důvěrníka, nebo alespoň okrsek Křivoklátu rozdělit na dva – př. Klíma by 

si ponechal pouze Písky.  

2) V roce 2019 nebyl pořizován žádný nový majetek. Měly být odeslány do opravy dva vyvíječe, to bylo 

odloženo na rok 2020. Na účtu zbylo po výplatě dotací cca 113 tis. Kč, budou odeslány členské 

příspěvky RV ve výši 29 tis. Kč, zbyde tedy cca 84 tis. Kč. Stav pokladny nevíme, zjistíme.  

3) Novým členem naší ZO ČSV se stala od 14. 8. 2019 př. Markéta Hrušková, stanoviště Roztoky (důvěrník 

př. František Bureš). O ukončení členství požádá ještě do konce roku př. Vladimír Pišvejc, už nevčelaří. 

4) Žádost o dotace 1. D byla podána 25. 9. 2019, výsledná dotace na jedno včelstvo činí 154 Kč. 

V současnosti má naše ZO 59 aktivních včelařů, počet včelstev členů naší ZO je 755 (68 stanovišť), 

k tomu je na území ZO dalších 172 včelstev 14 členů jiných ZO (15 stanovišť) a 15 včelstev 

neorganizovaného včelaře. Celkem tedy 930 včelstev 74 včelařů na 84 stanovištích. 

5) Pro centrálu ČSV byl navýšen členský příspěvek na 300 Kč, příspěvek na včelstvo je stejný jako 

v loňském roce, tj. 16 Kč. Pro ZO bude zváženo navýšení příspěvků na včelstvo, popř. za ošetření 

s ohledem na navýšení ceny léčiv a snížení dotace na léky. Zdravotní referent spolu s pokladníkem 

propočtou celkový dopad a navrhnou částku navýšení. 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.  

6) Pro schválení výroční schůzí byly navrženy pro rok 2020 odměny v nezměněné výši pro pokladníka 

3 000 Kč, pro důvěrníky ve výši 800 Kč a pro zdravotního referenta 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 25. 1. 2020 od 10 hod v hotelu Sýkora na Křivoklátě. 

Výbor včetně důvěrníku se sejde v 9 hod.  

8) Fumigace provedena dle plánu. Ošetření aerosolem probíhá od víkendu 30.11. /1. 12., bude 

dokončeno do vánoc. Bylo posunuto kvůli teplému počasí.  Od května 2019 je vyhlášeno ochranné 

pásmo včelího moru kolem Rynholce, nejblíže nám je Ruda, Nové Strašecí, Vašírov a Lány. Plošné 

vyšetření na mor je k diskuzi, ale zřejmě se ponechá individuálně na včelařích.  

9) Diskuze – zkušenosti s Varomedem – výsledky nic moc, většinou včelaři zůstali věrní deskám 

Formidolu.  

10) Dotace byly vyzvednuty všechny.  

 

USNESENÍ: 

A. Jednatel př. Jan Rajský svolá výroční členskou schůzi na 25. 1. 2020 v 10 hod v hotelu Sýkora na 

Křivoklátě. Zajistí salonek a společný oběd pro cca 40 členů. Výbor a důvěrníci přijdou o hodinu dříve 

za účelem přípravy schůze.  

B. Zdravotní referent a pokladník připraví podklady pro stanovení příspěvků pro ZO s ohledem na 

navýšení ceny léčiv a snížení dotací na léčiva. 

C. Na výroční členské schůzi budou předloženy k projednání a schválení návrhy viz výše – odměny, 

členské příspěvky. 

 

 

 

 

Předseda:      jednatel: 

př. Zdeněk Dukát      př. Jan Rajský 

 

      

     


