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Přílohy Zápisu z VČR za 2014 - ZO ČSV Přerov I :
Příloha č.1:
Program Výroční členské schůze ZO ČSV Přerov I
Příloha č.2:
Zpráva o hospodaření ZO (pokladní zpráva) za r. 2014
Příloha č.3:
Zpráva Revizní komise ZO ČSV Přerov I
Příloha č.4:
Závěrečné usnesení Výroční členské schůze ZO ČSV Přerov I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení schůze, přivítání přítomných členů a hostů

př. Dostál

-

začátek v 8:15 hod

-

volební schůze (v dubnu konference, na podzim sjezd)

-

hlasování: Delegáti odsouhlaseni jednomyslně

2. Údaje o účasti a mandátní náležitosti
-

př. Dostál

Přítomno 37 členů.

3. Volba předsedajícího schůze
-

řídí schůzi v duchu stanov a usměrňuje diskusi

-

Předsedající př. Dostál odsouhlasen jednomyslně.

př. Dostál

4. Seznámení přítomných členů s programem výroční členské schůze
-

program nabídnut písemně + hlasování

-

Žádný návrh na doplnění programu nebo vyškrtnutí některého bodu.
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hlasování: Program odsouhlasen jednomyslně.

5. Určení zapisovatele průběhu schůze, návrh a volba dvou ověřovatelů zápisu
-

Zapisovatel př. Bubíková

-

Ověřovatelé: př. Zapletal J. + př. Horák Mir.

-

hlasování: Navrhovaní odsouhlaseni jednomyslně.

př. Dostál

6. Seznámení přítomných s novým názvem všech struktur ČSV a hlasování o drobné změně v názvu naší ZO
př. Dostál
-

Nový název: Český svaz včelařů z. s.

-

Okresní pobočný spolek Přerov 1 (zkratka OPS Přerov)

-

Změna názvu z „Přerov I“ na „Přerov 1“

-

Do konce roku 2016 je povinnost zaregistrovat se do Spolkového rejstříku

-

hlasování: Změna názvu odsouhlasena jednomyslně.

7. Volba návrhové komise VČS15 (připravuje návrh usnesení VČS14)
-

Navrhovaní členové komise: př. Dostalíková, př. Pospíšilíková, př. Bubík

-

hlasování: Navrhovaní odsouhlaseni jednomyslně.

8. Úmrtí členů a příznivců naší ZO, uctění památky

př. Dostál

př. Dostál

9. Pieta - držena minuta ticha za zemřelé členy (př. Kořínek, Radvanice; př. Zdráhal, Přestavlky; )
10. Zpráva o provozu léčebného aerosolového přístroje v r. 2014 + předání seznamu všech včelařů, kteří
léčili aerosolem

př. Machura

-

Celkem léčeno 506 včelstev

-

Předán seznam všech včelařů předsedovi př. Dostálovi

-

Doplnění informací: na kraj žádosti vždy dopsat: léčení provedli: ………

11. Zpráva o nákazové situaci u včelstev v rajonu ZO + vyhodnocení výsledků zimní měli 2014/15 na
přítomnost roztoče Varroa destructor + výdej léčiva
-

-

př. Ing. Vaculík

Vyšetření Varroa destructor
o

Výskyt roztoče Varroa je dvojnásobný oproti předešlému roku

o

Zaznamenány úhyny včelstev

o

Léčení od tří roztočů / včelstvo:

o

Nátěr plodu bude provádět 18 členů: (celkem 11 obcí; 18 stanovišť; 68 včelstev)

o

Nález 2 až 3 roztočů / včelstvo: (celkem 13 obcí; 22 stanovišť; 105 včelstev)

o

Doporučení: příště odevzdat více měli, vyšetření vzorku bude prokazatelnější

Vyšetření Varroa + moru včelího plodu: používat plastové nádobky (uzavřené lékovky)
o

Informace, které obce budou vyšetřeny na spory moru 20. – 25. 12. 2014

o

Celkově vyšetřeno 18 obcí, postižení včelaři osloveni – včelařská uzávěra
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o

Do 14. 5. Proběhne úřední veterinární prohlídka (MVDr. Dupák)

o

Bude vyhotoven úřední zápis

o

15. 7. 2015 proběhne další prohlídka
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Při podezření na mor včelího plodu je odebrán a vyšetřen vzorek
o

Bez prokázaného ohniska (kliniky) - moru prosté

o

Při podezření na mor: negativní nález – do roka vyhlášeno stanoviště za moru prosté

o

Při podezření na mor: pozitivní nález – individuální vyšetření každého včelstva, podložka do
úlu na 14 dnů

o

Nálezy v zimní měli u členů ZO – opakované vyšetření v roce 2016

o

Do 15 % se pálí pouze jednotlivá včelstva na stanovišti

o

Do 5 - 6 včelstev se stanoviště nepálí

-

V medu z Ukrajiny je 5 % spor moru, v medu z ČR pouze 0,5 %

-

Výsledek vyšetření spor moru včelího plodu:
o

Podezření u 3 obcí – 9 stanovišť – 82 včelstev

o

Kozlovice – 1 stanoviště

o

Kokory – 4 stanoviště (jen 1 negativní)

o

Tučín – 4 stanoviště (2 negativní)

o

Hlasování o jmenovitém uvedení názvů obcí

-

Návrh na hlasování o jmenovitém uvedení názvů obcí a počtu stanovišť

-

hlasování: Návrh odsouhlasen jednomyslně.

-

Potvrzené ohnisko moru
o

Do 5 km se provede vyšetření všech včelstev

o

Z vyšetření jsou vyňaty obce, které byly vyšetřeny

o

Jméno včelaře se nikde neuvádí, pouze registrační číslo včelaře, registrační číslo stanoviště a
GPS souřadnice

o

Vyšetřuje se každé včelstvo, termín vyšetření udá Státní veterinární služba

o

MVO – mimořádná veterinární opatření: každý odpovídá za to, že všechno proběhne jak má,
jinak:

o

Pokuta: 2 000,- Kč za řízení + 2 500,-Kč za každé včelstvo

o

Návod na ošetřování včelstev je uveden ve Včelařství 2014/9

12. Dodatečné potvrzení přijetí nových členů do ZO ČSV Přerov I.
-

Souhlas s přijetím 18 nových členů.

-

hlasování: pro přijetí členů: 35; proti 0; zdrželi se 2
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-

Nově přijatým členům dojde časopis Včelařství č. 1 + 2 + 3 až v březnu.

-

Přestoupili nebo ukončili činnost 2 členové.

13. Čtení zápisu z minulé výroční členské schůze v roce 2014.
-

Revize dokumentu: 0

Př. Ing. Hloušek

Zápis z minulé schůze nebyl vyhotoven – nečteno.

14. Zpráva o monitoringu MVP (moru včelího plodu) u včelstev v rajonu ZO. Poznatky ze schůze konané 2. 3.
2015 na Veterině.
-

př. Dostál

Řečeno již dříve.

15. Zpráva o výsledku „dohody“ mezi ZO Přerov 1 a ZO Přerov 2 o úpravě rajonů obou sousedních ZO.
př. Dostál
-

Dělení od roku 1936 na Přerov I a Přerov II.

-

Navrženo schválení rozdělení - dohody.

-

hlasování: Návrh odsouhlasen jednomyslně.

-

Navrženo schválení „věna“ – přidělení jednotlivých obcí.

-

hlasování: pro přijetí členů: 33; proti 0; zdrželi se 4

-

Přerov I: Bochoř – Tučín – Lověšice

-

Přerov II: Kozlovice – Přerov – Stará Ves

-

Výjimka: noví členové budou mít funkci

-

Měl musí být odevzdávána do organizace, kam včelař patří (i když má včelstva v druhé).

16. Zpráva o situaci, v jaké se nachází naše ZO vůči CISu na ČSV.
-

Navržen př. Krumholz jako oficiální správce CIS pro Přerov 1.

-

hlasování: pro přijetí členů: 36; proti 0; zdrželi se 1

17. Zpráva o činnosti ZO ČSV Přerov I za rok 2014 + návrh činnosti v roce 2015.

Př. Krumholz

př. Dostál

-

Přečteno.

-

15. 9. 2014 měla organizace 129 včelařů a 1 133 včelstev.

-

7 neorganizovaných včelařů vlastnilo 41 včelstev.

-

Zánik členství: 2 členové + 3 úmrtí

-

Nyní 133 členů a 1 152 včelstev.

-

Nárůst včelstev za rok 2014: + 199

-

1 člen nemá včelstva

-

Objednaná léčiva: 85 lahviček FUM; 75 lahviček VARI; 4 000 Gabonů

-

ZO Soběchleby objednávala léčivo přesně, Přerov 2 podal hromadnou objednávku (nadsazení počtu
léků).

-

Žádost předána MUDr. Langovi (50 pásků/100 Kč,-; lahvička za 50 Kč,-).

-

Celková cena léčiva: 69 000,- Kč.
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-

2/3 ceny dotace, 1/3 platí organizace (průměrně 30,- Kč na včelstvo).

-

Přeléčeno 539 včelstev.

-

Upozornění: VARI pásky se vkládají 2/nástavek. (Pokud bude pásků nedostatek, obrátit se např.
Dostála – starý Gabon má expiraci do srpna 2015.)

-

15. 8. 2015 bude probíhat výdej Gabonů důvěrníkům.

-

16. 11. 2015 proběhne přednáška

-

30. 11. 2015 bude členská schůze

-

Celkově bylo vyšetřeno 148 vzorků (70x Varroa; 78x Varroa + mor).

-

Odevzdat seznam pro veterinu všech, co nemají včelstva (i když žádali dotaci). Platí povinnost
nahlásit.

-

Nahlášen úhyn 130 včelstev (jedná se o masivní úhyn?).

-

Předpokládané snížení až o 250 včelstev (27 %).

-

Právní klasifikace: vše, co má matku se hlásí do Hradištka. (Dotačních včelstev by mělo být méně).

-

Hlášení na OÚ – do konce března.

-

Účastníkem řízení při morové nákaze je i zástupce OÚ.

-

Všichni noví včelaři by měli předkládat potvrzení o vyšetření včelstev (zděděných, přejatých) o
bezinfekčnosti.

-

15. 3. 2015 bude vydáno léčivo členům, jejichž včelstva měla více než 3 roztoče.

18. Zpráva pokladní ZO ČSV Přerov I za rok 2014 + návrh finančního rozpočtu ZO ČSV Přerov I včetně návrhu
na výši celkově odváděných členských příspěvků do pokladny ZO.
př. Nezhyba
-

Od roku platba 30,- Kč/včelstvo

-

22 včelstev u 3 nečlenů

-

Dotace 126 Kč/včelstvo.

-

Diskuse k členskému příspěvku.

19. Provedení všech volebních aktů – výbor ZO, KaRK, delegátů na Okresní konferenci ČSV, člena RV
(republikového výboru).
-

Schvalování výboru

-

hlasování: Návrh odsouhlasen jednomyslně.

př. Dostál

20. Zpráva hospodáře, stav knihovny, svépomocný fond.
-

př. Dostál

Beze změn. Převod ze zámku Konice (Muzeum sekernictví) do vlastnictví ZO, ponecháno v expozici
v Konici.

-

Hodnota 3 000,- Kč; celkem 26 000,- Kč
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21. Důvěrnické záležitosti v ZO, volba nových důvěrníků vf jednotlivých obcích, návrh finančního vyrovnání
důvěrníkům.
-

př. Dostál

Noví důvěrníci:
o

Lověšice: př. Zapletal

-

Vyplácení důvěrníků paušálem.

-

hlasování: Návrh odsouhlasen jednomyslně.

22. Zpráva o případech škod řešených přes Svépomocný fond v roce 2014.
-

př. Dostál

Již řečeno. Řešeny dva případy – 3 400,- Kč. Další řeší Policie ČR.

23. Zpráva o přednáškové a kulturní činnosti.

Př. Bednář

-

Již řečeno ve výroční zprávě.

-

29. 3. 2015 v neděli se koná přednáška „Nemoci včel“ v 9:00 na Zemědělské správě.

24. Zpráva kontrolní a revizní komise.
-

Př. Bubík

Odsouhlasení zprávy.
-

hlasování: Návrh odsouhlasen jednomyslně.

25. Diskuze k předneseným zprávám.
-

př. Dostál

Diskuze proběhla.

26. Zpráva delegáta nebo zástupce OV ČSV.

Př. Vaculík

-

Nové stanovy; problém s vedením ČSV; hlasování: nejlépe počet včelstev

-

ÚV řeší pouze svoje problémy; nevšímá si menších organizací

-

VÚ Dol pracuje pouze na 8 %

27. Přednesení návrhu usnesení a jeho schválení hlasováním.
-

Př. Dostalíková

hlasování: Návrh odsouhlasen jednomyslně.

28. Ukončení schůze.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! V případě podezření na výskyt MVP u včelstev nejprve kontaktovat př. Machuru Antonína (tel.
581 227 188; mob. 737 853 042). V případě, že nebude k zastižení, volat inspektora veterinární správy
v Přerově, MVDr. Dupáka Josefa (tel. 581 210 050; mob. 724 652 067; email: j.dupak.kvsm@svs).

Přílohy Zápisu z VČR za 2014 - ZO ČSV Přerov I :
Příloha č.1:
Příloha č.2:
Příloha č.3:
Příloha č.4:

Program Výroční členské schůze ZO ČSV Přerov I
Zpráva o hospodaření ZO (pokladní zpráva) za r. 2014
Zpráva Revizní komise ZO ČSV Přerov I
Závěrečné usnesení Výroční členské schůze ZO ČSV Přerov I
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ZPRÁVA POKLADNÍ ZOČSV PŘEROV 1 ZA R. 2014
/pro potřebu včsvol15, konané 15.3.2015, stav k datu 1.1.2015/

Pro lepší orientaci přítomných členů na dnešní VČS15 uvádím toto:
V působnosti ZO ČSV PŘEROV 1 se nachází:
1152 včelstev u 134 členů ČSV
+ 1 člen bez včelstev
22 včelstev u 3 nečlenů ČSV
Stát.dotace na podporu včelaření, vyplacená přes naší ZO, činila pro
r. 2014 - 126 Kč na 1 včelstvo, jednotně pro členy i nečleny ČSV.
Výše osobního členského příspěvku pro ČSV pro r. 2015 činila 200 Kč na 1 člena ČSV.
Člens. přísp. pro ČSV PRAHA na r. 2015 činil jednotně 16 Kč na 1 včelstvo
bez ohledu na způsob umíst. včelstev /pro ZO přímá srážka 15%, odvod pro ČSV= 85%/
Členský přísp. na léčení včelstev u členů ZO na r. 2015 činil jednotně 30 Kč na 1 včelstvo
Výčet jednotlivých položek výdajů ZO ČSV PŘEROV 1 za r. 2014
1/ pošt. a kanc. potřeby+ kopírování
2/ nákup + oprava inventáře /knihy+
3/ organizační příspěvek funkcionářům ZO
4/ úhrada cestovného a poštov. důvěrníkům 30.11.2014
5/ úhrada jízdného funkcionářům + pohon.hmoty
-/ úhrada nájmů za schůz. místnost- jídelna Č.D.
6/ úhrada léč.GABON-4000 ks, 85 bal.-VAR.fum + 75 bal VAR. aer
7/ úhrada za 400 pásků FORMIDOLU + 18 bal. M1-AER
8/ úhrada za provoz aero-příst.
-/ úhrada za hrom. vyšetř. měli13-14 na MVP
9/ úhrada za vedení účtu v České spořitelně
10/ úhrada za telefony +jiné platby / daň,atd /
-/ úhrada za konverzi počít. progr. + prohlídky na MVP
Celková výše vydání na vlastní činnost ZO ČSV PŘEROV 1

│ skutečnost
│
783
│
- │
- │
3 734
│
1 248
│
- │
18 956
│
3 714
│
1 650
│
- │
1 416
│
2 800
│
- 34.301 Kč

11/ výplata st. dotace14 pro včelaře v působnosti ZO /126 Kč na 1včel. x 1174/
12/ úhrada os.čl.přís. a člens.přís. pro ČSV na r. 2015 /26 800 +15 681/
/ 200 Kč na člena x 134 + 13,60 Kč/1včels. x 1153
13/ výplata fin.podp. ze SZIFu na léčení aerosolem 2013 - 10,0 Kč/včelst.
CELKOVÁ VÝŠE POKLADNÍHO VYDÁNÍ ZOČSV PŘEROV 1 za rok 2014

│
│
│
│

Výčet jednotlivých položek příjmů do pokladny ZO ČSV za r. 2014
1/ výběr osob.člensk.přísp. a členských přísp. /85% ČSV PRAHA/
2/ výběr přísp. na léčení v ZO + 15% z 16 Kč pro ČSV PRAHA
/30Kč na 1včels. x 1153 + 2,40 na 1včels. x 1153 /34 590 + 2 766/
3/ příjem st.dotace14 /pro všechny včelaře v obvodu působn.naší ZO/
4/ příjem fin.podp. ze SZIFu na léčení aerosolem 2013 - 10,0 Kč/včel.
-/ příjem fin.refundace z Min.zem. za hromad. vyšetř. měli na MVP
5/ přísp.od OB.ÚŘ.
6/ jiné příjmy /úroky z vkladů + zadrž .zálohy daní/
7/ zpětný příjem od včelařů na protivarr. léčení na r. 2015
-/ příjem od

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

147 924
42 481
5 390
230.096 Kč

42 481
37 356
147 924
5 390
- - 11
5 390
- -

CELKOVÁ VÝŠE POKLADNÍHO PŘÍJMU ZOČSV PŘEROV 1 za rok 2014

238.552 Kč

ROZDÍL POKLAD. PŘÍJMU A POKLAD. VYDÁNÍ ZA R. 2014 ČINIL

+ 8.456 Kč

POKLADNÍ ZŮSTATEK /běžný účet + hotov.pokl./ k 31.12. 2013 ČINIL

39.536 Kč

POKLADNÍ ZŮSTATEK /běžný účet + hotov.pokl./ k 31.12. 2014 ČINIL

47.992 Kč

(. . . . . ,-Kč + . . . . . ,-Kč)

V Penčicích 26.2.2015

........................
předs. ZO

….........................
předs.KaRK

.........................
pokladník

