
Zápis z jednání výroční členské schůze ZO ČSV Křivoklát  

konané 26. 1. 2019 od 10 hod v Městečku. 

 

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

schůze usnášeníschopná.  V 10 hod nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, proto byl 

začátek schůze odložen. Po vyhlášení náhradní členské schůze se dostavili další členové, byl 

naplněn nadpoloviční počet přítomných a schůze mohla být zahájena jako řádná.  

2. Předseda přednesl návrh zvolení do Návrhové a volební komise př. Václava Mouchu a př. Pavla 

Bartoníčka, do Volební a mandátové komise př. Mariana Dukátová a př. Aleš Hůla. Členská 

schůze oba návrhy schválila. Ověřovatelem zápisu byl schválen př. Jan Rajský. Poté předseda 

seznámil přítomné s programem schůze, který byl schválen. 

3. Jednatel př. Jan Rajský provedl kontrolu usnesení předchozí výroční schůze ze dne 20. 1. 2018, 

vše splněno – byl zakoupen nový kompresorový agregát pro Nezabudice za 26 600 Kč a 

vyřízena dotace na jeho nákup ve výši 15 000 Kč. Dva starší vyvíječe aerosolu byly dle plánu 

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 – př. Hájková Kratinová (stanoviště 

Skryje). Členství ukončila př. Bohuslava Knotová, která již nevčelaří.  

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

6. Pokladník přednesl zprávu o hospodaření ZO v roce 2018. 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. Dále 

přednesl informaci o zapojení naší organizace do kampaně „Hrr na mor“.   

9. V rámci diskuze jednatel podrobněji rozebral zprávu o hospodaření, jinak diskuze nebyla žádná.  

10. Na další 5 leté období byli navrženi do 5 členného výboru ZO př. Zdeněk Dukát (předseda), př. 

Jaroslav Klíma (místopředseda), př. Jan Rajský (jednatel), př. František Bureš (nákazový 

referent) a př. Lenka Egertová (pokladník). Do 3 členné kontrolní komise byli navrženi př. 

Miroslav Pecha (předseda), př. Mariana Dukátová (člen) a př. Lukáš Vokoun (člen). Všichni byli 

jednomyslně zvoleni. 

11. Novým důvěrníkem na Velké Bukové byl zvolen př. Pavel Moucha.     

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

odměna nákazového referenta ve výši 2000 Kč. Odměny důvěrníků a nákazového referenta 

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

13. 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, vyjma včelařů, kterým provádí ošetření mateřská organizace.   

14. Na závěr př. Václav Moucha přednesl návrh usnesení – usnesení bylo schváleno. 

15. 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 26. 1. 2019 

 

Členská schůze bere na vědomí: 

- účast na schůzi 31 členů z celkového počtu 61, 

- kontrolu usnesení ze schůze 20. 1. 2018, 

- přijetí nových členů ZO – př. Hájková Kratinová, 

- 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 a volební komisi ve složení př. Mariana Dukátová a př. Aleš Hůla, 

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

předsedou kontrolní komise př. Miroslavem Pechou, 

- pokrytí finanční ztráty roku 2018 ze zisku předchozích let, 

- volbu nového výboru ZO ve složení: předseda př. Zdeněk Dukát, místopředseda př. Jaroslav 

Klíma, jednatel př. Jan Rajský, nákazový referent př. František Bureš a pokladník př. Lenka 

Egertová, 

- volbu kontrolní komise ZO ve složení: předseda př. Miroslav Pecha, členové př. Mariana 

Dukátová a př. Lukáš Vokoun, 

- volbu důvěrníka pro Velkou Bukovou: př. Pavel Moucha,   

- odměny důvěrníkům v částce 800 Kč ročně, odměnu nákazovému referentovi ve výši 

2000 Kč ročně a odměnu pokladníkovi ve výši 3000 Kč ročně, 

- členské příspěvky ve výši 25 Kč za včelstvo,  

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

neprovádí léčení jejich mateřská organizace, 

- usnesení výroční členské schůze, 

Členská schůze ukládá: 

- důvěrníkům nahlásit jednateli stavy včelstev k 1. 5. 2019, 

- nákazovému referentovi zajistit opravu 2 ks vyvíječů aerosolu.   

 

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

Ověřovatel zápisu: př. Jan Rajský 


