Zápis ze schůze výboru Okresní organizace Českého svazu včelařů
v Písku
ze dne 11. prosince 2014
Přítomni: př. Herink, Zábranský, Rotbauer, Sláma, Olžbutová, Vachtová, Košatka, Kučera,
Neumanová.
Omluveni: př. Šimko.
Př. Sláma zahájil schůzi a přivítal přítomné. Informoval o jednání RV ČSV v měsíci
listopadu, kde byly projednány otázky dotací. Dotace 1. D by pro rok 2015 měla zůstat ve
stejné výši jako v roce 2014 tj. 126 Kč. bylo navrženo do systému dotací zařadit dotace na
inseminaci včelích matek. Nebyly však stanoveny zásady jejich poskytování. Nebudou však
schváleny žádné dotace na ztráty včelstev vyzimováním, když v některých oblastech jsou
hlášeny ztráty přesahující 21%. V roce2015 bude provedeno školení všech zdravotních
referentů okresních organizací ČSV, kteří by měli v období roku proškolit zdravotní referenty
zo ČSV jednotlivých okresů. Končí výroba gabonu PA, který je možné objednat do konce roku
2014. Předsednictvo a chovatelská komise má v nejbližší době stanovit zásady poskytování
dotací na chov matek a způsob evidence odchovaných matek, je nutné novelizovat
chovatelský řád tak, aby odpovídal požadovaným parametrům. Rovněž bylo projednáno jak
dále nakládat se včelařskou stanicí Jabloňany, která je ve špatném stavu. Na její opravu by
bylo nutné vynaložit asi 5 mil. korun. Konečné rozhodnutí zda stanici opravit nebo prodat
však nepadlo.
Dále se výbor okresní organizace ČSV v Písku zabýval přípravou výročních schůzí
základních organizací a okresní konference ČSV v roce 2015. Přítel Rotbauer přednesl zásady
a způsob svolávání schůzí, nominování delegátů a kandidátů okresní konference ČSV.
Všechny tyto zásady vycházejí s pokynů uvedených z oběžníku ČSV 1/2015,který rovněž mají
k dispozici všechny ZO ČSV. Materiál je součástí tohoto zápisu a byly s ním prostřednictvím
elektronické počty seznámeni všichni zástupci ZO ČSV okresu Písek.
Dále byl projednán plán práce na rok 2015 připomínky budou do plánu zapracovánny a bude
schválen na příští schůzi.
Byl projednána činnost výboru okresní organizace v roce 2014 a bylo konstatováno, že byly
uskutečněny všechny plánované schůze a odborné přednášky, navíc školení v centrálním
informačním systému pro základní organizace ČSV. Bylo konstatováno, že výbor okresní
organizace plán práce schválený pro rok 2014 beze zbytku splnil.

Pokyny pro pořádání výročních členských schůzí a okresní konference ČSV
v Písku:
Vážení přátelé,
blíží se sjezdový rok 2015 a od toho se odvíjejí i některé úkoly, které je třeba v ZO ČSV
splnit. Vše je trochu ztížené i přijetím nového Občanského zákoníku, jehož závěry se
promítají i do naší činnosti v ČSV. Proto prosím prostudujte všechny zaslané přílohy a v
průběhu Výročních schůzí vše řádně projednejte a podejte informaci na OV ČSV podle
zaslaných pokynů a termínů.
Na základě jednání OV ČSV v Písku byly vzhledem k místním podmínkám upřesněny
termíny úkolů do konání Okresní konference ČSV v Písku. Věnujte prosím těmto požadavkům
na součinnost zvýšenou pozornost, vzhledem k časové a obsahové náročnosti některých
úkolů nelze čekat na tradiční opozdilce nebo místní lidovou tvořivost.
..................................................................................................................................................
do 7.1.2015 - každá ZO ČSV nahlásí jednateli OV ČSV př. Ing Herinkovi místo a čas konání VČS
u svojí ZO ČSV ( email: oopisek@vcelarstvi.cz )
...................................................................................................................................................
8.1.2015 - čtvrtek - první schůze OV ČSV v Písku, na této schůzi bude upřesněno, kdy a kde se
budou konat VČS u ZO, projednání účasti delegátů OV na jednotlivé VČS u ZO
- projednání návrhů na účast čestných hostů na Okresní konferenci
....................................................................................................................................................
7.2.2015 - sobota - odevzdání měli okresnímu zdrav. referentovi, objednávka léčiv na jaro
2015,
- informace předsedy ČSV JUDr Karla Brücklera o plnění úkolů v
předsjezdovém období, dotazy k návrhu nových Stanov ČSV
....................................................................................................................................................
28.2.2015 - konec období konání VČS u ZO ČSV ( leden až únor )
....................................................................................................................................................
7.3.2015 - sobota - seznámení s výsledky vyšetření měli a stanovení dalšího postupu léčení,
- odborná přednáška s účastí členů ZO OO Písek
- odevzdání písemných návrhů ( řádně vyplněné formuláře ) na delegáty
Okresní konference a jejich náhradníky
- odevzdání písemných návrhů na kandidáty do okresního republikového
výboru ( předpokládá se souhlas jmenovaného na VČS u ZO ČSV )
...................................................................................................................................................
do 31.3.2015 - zaslání Průkazů delegátům s hlasem rozhodujícím a pozvánek čestným
hostům
....................................................................................................................................................
9.4.2015 - čtvrtek - příprava dokumentů a pořadu jednání na Okresní konferenci.
- informace ze zasedání Republikového výboru - př. Pavel Sláma
....................................................................................................................................................
18.4.2015 - sobota - konání Okresní konference v Písku, restaurace Olympie od 9.00 hod,
max. do 16.00 ( podrobnosti na pozvánce )
....................................................................................................................................................

V Písku 11.12.2014
Zapsal :

Ing. Jaroslav HERINK
jednatel OO ČSV Písek

