
Zápis z jednání výroční členské schůze ZO ČSV Křivoklát  

konané 25. 1. 2020 od 10 hod v Křivoklátě. 
 

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

schůze usnášeníschopná a zahájil řádnou schůzi přečtením programu.  V 10 hod bylo přítomna 

nadpoloviční většina 36 členů a 2 hosté (členové jiných ZO se včelstvy na území naší ZO).  

2. Jednatel př. Jan rajský přednesl návrh zvolení Návrhové komise ve složení př. Václav Moucha a 

př. Pavel Bartoníček a Mandátové komise ve složení př. Mariana Dukátová a př. Aleš Hůla. 

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

3. Poté byl členy schválen program schůze, do kterého byl doplněn návrh na rozdělení 

křivoklátského okrsku, kde je důvěrníkem př. Jaroslavem Klíma na dva okrsky, a to Písky a 

Křivoklát, s tím že pro Křivoklát bude zvolen nový důvěrník. 

4. Jednatel př. Jan Rajský provedl kontrolu usnesení předchozí výroční schůze ze dne 26. 1. 2019. 

Zlepšila se situace v hlášení stavu včelstev k 31. 5. pro potřeby RV. Odeslání 2 ks vyvíječů 

aerosolu do opravy bylo odloženo na rok 2020. Opět byly připomenuty chyby při vyplňování 

žádostí o dotace 1. D.  

5. Jednatel seznámil schůzi s přijetím nových členů do ZO – př. Markéta Hrušková (stanoviště 

Roztoky). Členství ukončil př. Vladimír Pišvejc, který již nevčelaří.  

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

navrhl zakoupit další kompresor v souvislosti s rozdělením křivoklátského okrsku na dva.  

7. Pokladník přednesl zprávu o hospodaření ZO v roce 2019. Zpráva je přílohou zápisu. 

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

doporučil ke schválení zprávu o hospodaření. 

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

včelstev, které proběhlo bez závad. Přednesl informaci o rozhodnutí výboru OO ČSV Rakovník 

zachovat direktivní způsob provedení ošetření s ohledem na letošní zvýšený výskyt varoázy 

v některých lokalitách, zároveň přednesl žádost OO o schválení připojení ZO k tomuto 

stanovisku. Př. Miloslav Kohout doplnil informace o průběhu ošetření z jiných ZO a vyzdvihl 

úroveň ošetření u naší ZO. Dále zdravotní referent přednesl informaci o současném výskytu 

nákaz a informaci o zřízení sběrného místa pro vzorky k vyšetření v rámci akce „Hrr na mor“. 

Dále informoval o volební schůzi OO ČSV Rakovník, na které budou zastupovat naší ZO 2 

členové.   

10. Závěrečná diskuze nebyla žádná. Probíhala průběžně u jednotlivých bodů jednání.  

11. 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, …).   

12. Členské příspěvky byly schváleny ve výši 40 Kč na každé včelstvo. Pro registrované členy jiných 

ZO, kteří mají včelstva na území naší ZO, je stanoven poplatek za ošetření 40 Kč za každé 

včelstvo, vyjma včelařů, kterým provádí ošetření mateřská organizace.  Důvodem ke zvýšení 

bylo navýšení ceny léků a snížení dotací na ně.  

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

14. V závěru schůze předseda popřál letošním jubilantům a 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 25. 1. 2020 
 

Členská schůze bere na vědomí: 

- účast na schůzi 36 členů z celkového počtu 62, 

- kontrolu usnesení ze schůze 26. 1. 2019, 

- přijetí nových členů ZO – př. Markéta Hrušková, 

- ukončení členství př. Vladimíra Pišvejce, 

- 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. Mariana Dukátová a př. Aleš Hůla, 

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

předsedou kontrolní komise př. Miroslavem Pechou, 

- zachovat systém direktivního léčení včelstev v souladu s doporučením výboru 

OO ČSV Rakovník, 

- rozdělení křivoklátského okrsku na dva okrsky, a to Písky a Křivoklát a volbu nového 

důvěrníka pro okrsek Křivoklát př. Lukáše Vokouna,   

- 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 40 Kč za včelstvo,  

- příspěvky za ošetření pro registrované členy jiných ZO ve výši 40 Kč za včelstvo, pokud 

neprovádí léčení jejich mateřská organizace, 

- volbu delegátů na volební schůzi OO ČSV Rakovník př. Františka Bureše a př. Lukáše 

Vokouna, 

- usnesení výroční členské schůze, 

Členská schůze ukládá: 

- jednateli nákup nového kompresoru, 

- nákazovému referentovi zajistit opravu 2 ks vyvíječů aerosolu.   

 

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

Ověřovatel zápisu: př. Jan Rajský 


