Usnesení z Okresní konference OO ČSV Písek
ze dne 18.4.2015
1)

Přítomní delegáti na okresní konferenci schválili její předložený program.

2)
Okresní konference v Písku vzala na vědomí přednesenou Zprávu místopředsedy OV,
jednatele OV, pokladníka a zdravotního referenta OO ČSV Písek.
3)

Okresní konference schválila Zprávu předsedy ORK

4)
Okresní konference souhlasí se složením pětičlenného předsednictva OV ČSV v Písku
ve složení:
- předseda,
- místopředseda,
- jednatel,
- pokladník a hospodář
- referent pro zdraví včel
a doplnění Okresního výboru do celkového počtu 11 členů o funkce :
- referent pro legislativu
- referent pro osvětu, propagaci, kulturu, vzdělávání a žákovské kroužky
- referent pro chov
- referent pro pastvu a kočování
- referent pro řešení škod
- jeden člen OV
5)

Okresní konference schvaluje složení okresní revizní komise ve složení :

- předseda ORK
- místopředseda ORK
- člen ORK
a požaduje se více ve své kontrolní činnosti zaměřit mimo obvyklých kontrol hospodaření u
OV na kontroly činnosti u ZO, včetně provádění preventivních veterinárních opatření.( viz
Stanovy, § 15, odst. 2, pís. c)
6)

Okresní konference schvaluje zvolení 2 náhradníků pro OV a ORK společně

7)

Okresní konference zvolila jako svého delegáta na X. sjezd ČSV o.s. v roce 2015
- př. Pavla Slámu
- př. JUDr Karla Brücklera
- jako náhradníka jednatele OV

8)

ÚKOLY PRO DALŠÍ OBDOBÍ :

*
zveřejnit na webových stránkách OO ČSV Písek toto Usnesení, včetně jmenného
personálního obsazení zvolených delegátů X. sjezdu, členů OV a ORK a kontaktů na ně.
referent pro osvětu, propagaci, kulturu, vzdělávání a žákovské kroužky
- nejpozději do 1.5.2015
*
naplánovat a realizovat v 1. pololetí jednodenní seminář pro všechny členy výborů ZO
v OO ČSV Písek s uspořádáním přednášek
"p" - ekonomika a kontrolní činnost o.s. působících v oboru včelařství
"m" - právní otázky související se včelařstvím
referent pro vzdělávání - do 30.6.2015
*
ukládá jednateli OV, aby předložil ve spolupráci s ostatními referenty OV upřesněný
plán činnosti OO ČSV v Písku na rok 2015, včetně strategie spolupráce se žákovskými
včelařskými kroužky a včelařskými občanskými sdruženími na území OO Písek.
jednatel OO ČSV - nejpozději do 30.6.2015
*
všechny ZO ČSV vytvoří nebo aktualizují presentaci svojí ZO a doručí OV k aktualizaci
webových stránek OO ČSV Písek
- referent pro propag. a osvětu - do 30.6.2015
*
podle evidence členů v CIS doplnit v ZO a OV evidenci oceněných včelařů ( dotazem u
členů ) a podat písemnou informaci předsedovi OV, který doplní tuto evidenci z ústřední
databáze ČSV
- výbory ZO a OV - do 30.6.2015
*
Napomáhat malým a nefunkčním základním organizacím při jejich začleňování do
vyšších celků, v základních organizacích pomáhat rozvíjet práci místních důvěrníků a
referentů pro zdraví včel
- OV ČSV - platí trvale.
*
Uspořádat školení referentů pro zdraví včel ( zvolených nebo kooptovaných u ZO )
v OO ČSV Písek
- referent pro zdraví včel - do 30.6.2015
*
zpracovat pro předsedu, pokladníka-hospodáře a jednatele doklad o Hmotné
odpovědnosti a založit v dokumentaci OV
- jednatel OV - do 31.5.2015
*
zpracovat písemně doklad o náplni jednotlivých funkcí
- předseda OV do 15.5.2015
*
V souladu se Stanovami ČSV, § 13, odst. 3) pís. e) okresní konference ukládá OV ČSV,
aby upřesnil spolu s dotčenými výbory ZO ČSV, referentem pro zdraví včel a územním

pracovištěm SVS v Písku upřesnil jednotlivé hranice ZO a parafovaný zápis od výborů ZO
včetně přehledné mapy zveřejnil na webových stránkách OO ČSV Písek.
referent pro zdraví včel OV - do 30.6.2015
*
Ve spolupráci s OV OO ČSV v Písku uspořádat besedu pro všechny včelaře OO ČSV v
Písku nad závěry X. sjezdu ČSV a novými Stanovami ČSV o.s.
delegáti X. sjezdu ČSV - do konce roku 2015
*
při práci OV realizovat pravidlo, že vždy, když se zveřejní na webových stránkách OO
ČSV nový příspěvek, obdrží všechny ZO písecké okresní organizace o tom zprávu.
jednatel OV - platí trvale
*
v případě potřeby projednat s výbory ZO možnost lepšího financování výboru okresní
organizace k zajištění lepší činnosti OV ve prospěch všech včelařů písecké okresní organizace.
jednatel OV - do 30.6.2015
*
podpořit mezinárodní tradici Dne včelařů, který připadá na den 20. května. Dalším
významným dnem je 7. prosinec, svátek sv. Ambrože, patrona českých včelařů. Tyto dny
využít k organizování osvětových akcí, propagujících české včelařství. Pravidelně přispívat do
regionálního tisku na včelařské téma.
výbory ZO a OV - platí trvale
*
okresní konference doporučuje všem ZO v píseckém okrese si při objednávání léčiv
vytvořit minimální pohotovostní zásobu léčiv pro nové včelaře a mimořádnou potřebu.
výbory ZO a OV - platí trvale
*
okresní konference pověřuje př. Rotbauera po ukončení okresní konference
organizačním zabezpečením voleb jednotlivých funkcionářů OV na 1. výborové schůzi OV
OO ČSV Písek.
*
prostudovat obsáhlý diskusní příspěvek př. Horkého ze ZO Písek ( založeno písemně ),
týkající se hospodaření v ČSV a v případě možnosti jeho poznatky realizovat v praxi
výbor OV - platí trvale

9)
PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY OKRESNÍ KONFERENCE V PÍSKU k další činnosti ČSV o.s. a
přípravě nových Stanov ČSV o.s.
Na základě výzvy ústředních orgánů Českého svazu včelařů o.s. zasílá sekretariátu
ČSV, RV a komisi pro přípravu Stanov tyto naše připomínky a návrhy :
*
Využít mimořádnou příležitost při pořádání jubilejního X. sjezdu ČSV a schvalování
Nových stanov a také vyhovět přání části moravských i českých včelařů ke změně názvu
svazu na "ČESKOMORAVSKÝ SVAZ VČELAŘŮ z.s." ( ČMSV ). Obdobou je i oficiální název
Českomoravský svaz chovatelů, budou se dělat nová razítka u celého svazu atd.

*
U příležitosti jubilejního X. sjezdu ČSV o.s. po vzoru Včelařských kalendářů z roku
1914, 15, atd. zmapovat včelařskou minulost za posledních 50 let a vývoj ČSV o.s. od roku
1945 do roku 2015 ( statistiky počtů včelařů a včelstev, majetek ČSV, vývoj zdrav. situace,
funkcionáři, atd. ) a věnovat zdarma všem členům ČSV z.s. jako Pamětní kalendář
Českomoravského spolku včelařů z.s.

*
V příštím sjezdovém období zahájit přípravnou etapu na realizaci krajských výborů
ČSV z.s. jako krajský pobočný spolek ( KPS ) s omezenou působností (mimo celostátní dotace
a pod ) tak, aby v tomto orgánu byli zastoupeni automaticky předseda a jednatel ze všech OV
ČSV v kraji. Získat tak odborně zdatné včelařské funkcionáře, kteří se orientují v regionální
politice a ovlivňují možnosti získávání dalších peněz pro české včelařství z finančních
prostředků krajů a MAS. Současná definice ve Stanovách ČSV o.s. § 25 je nedostatečná, bez
popisu organizační a řídící struktury, bez vymezení cílů.
*
Zahájit digitalizaci ústřední včelařské knihovny nejstarších českých knih s pomocí
programů a grantů zaměřených na podporu národního kulturního dědictví tak, aby tyto tisky
byly přístupné pro členy svazu na internetu. V první etapě upřednostnit nejstarší české
tiskoviny, v dalším období potom i ostatní, kde již skončila autorská práva.
*
Založit na ústředí ČSV jednorázový účelový fond na podporu konání X. sjezdu a
organizování okresních konferencí s přerozdělením 50% pro sjezd a 50% pro okresní
konference. Výše solidárního příspěvku je 1 Kč / 1 včelstvo.
*
Sjednotit název v celé organizační struktuře ČSV podle názvu "Komise pro zdraví včel"
i pro referenty OO a ZO ( bývalé názvy "zdravotní" a "nákazový" nevystihují v plné míře náplň
těchto funkcí, zejména v prevenci ).
*
Častým problémem u malých ZO je nezájem a z toho vyplývající nenaplněnost funkcí
ve výborech. Proto navrhujeme v nových stanovách stanovit jako existenční minimum pro
pobočné spolky výbory ve složení :
předseda, místopředseda, jednatel, pokladník - hospodář a referent pro zdraví včel tak, aby
celkový počet byl lichý ( pro hlasování ).
*
V nových stanovách vyřešit závazný postup, jak na úrovni okresních výborů vyřešit
situaci s neživotaschopnými nebo nekomunikujícími Základními organizacemi ( pobočnými
spolky ), které se brání samostatností s právní subjektivitou. Posílit a definovat pravomoc
okresních výborů v tomto směru.
*
V současné době pracující včelařská občanská sdružení čerpají zpravidla finanční
prostředky na projekty na území svých krajů, kde požadují obce, města i krajské úřady je
realizovat na svém území. Vyřešit, jak tyto současné o.s. v nových stanovách nejen přistoupí
k ČSV, ale na jaké úrovni a jak budou tyto nové subjekty začleněny v nové struktuře ČSV. V
případě existence Krajských výborů krajských pobočných spolků je začlenit do struktury ČSV
z.s. na této úrovni.

*
teoretická školení a zdokonalovací kurzy, pořádané centrálně ČSV organizovat po
krajích nebo větších územních celcích. Školení pouze ve školícím středisku v Nasavrkách je
pro mnohé funkcionáře nevyhovující.
*
upravit v CIS pro ZO a OV přístupová práva do systému tak, aby bylo možno nahlížet z
důvodu spolupráce a informovanosti do ostatních ZO, zejména sousedních, za hranicí okresů
a katastrů obcí.
*
respektovat v CIS problém obměny software v počítačích zakoupených ČSV a zejména
prověřit možnost pro starší včelaře se staršími počítači hromadného nákupu disket se
základním programovým vybavením Windows, včetně MS Office ( Word, Exel, Pawer Point ),
které vyspělejší včelaři dokážou stáhnout zdarma z internetu.
*
pro nově zvolené funkcionáře ZO a OV zveřejnit na stránkách ČSV o.s. seznam
hypertextových odkazů na odkazy na Zákony, Vyhlášky a Nařízení, které by měl nový
funkcionář zvládnout
*
pro další využití pořídit na stránkách ČSV o.s. interaktivní mapu se záznamy míst
likvidace moru včelího plodu s uvedením roku vyhlášení ohniska.
*
prostřednictvím okresních výborů ČSV zmapovat existenci dosavadních
registrovaných o.s., zabývajících se včelařstvím v jejich okrese. S těmito o.s. uspořádat
vzájemné setkání a zahájit jednání o možném schválení Přístupové smlouvy do struktury ČSV
o.s. se zachováním právní i ekonomické samostatnosti.
*
doplnit Statut svépomocného fondu:
- povinnost hlášení hasičům při požáru - doplnit " při ostatních živelných pohromách "
- povinnost hlášení na policii ČR při krádeži - doplnit " při vandalismu "

