Usnesení z řádné schůze VOO ČSV Znojmo
konané dne 30.11.2021 v kanceláři na ul. J. Palacha
ve Znojmě
Přítomni: Příkazský, Texl, Pavelková, Dobešová, Kauer, Bárta Jiří, Bárta
Rostislav, Knoflíček, Vlček, Chmelík, Grasgruber, Dvořák, Novák,
Omluveni: Šinogl, Kocián
Hosté (kontrolní komise) : Antl, Svoboda, Nedoma, Štefka (delegát na
sjezd ČSV), Uhlíř (stávající člen RV), Illek (navržený člen nového RV), Vlček
Z počtu 18 členů VOO bylo přítomno 13 členů, což je 72%, schůze je usnášení schopná (viz
prezenční listina)
VOO ČSV Znojmo bere na vědomí:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výplata dotace 1.D na rok 2021 bude jednotlivým spolkům poslána na jejich účty nejspíš
v lednu 2022. Zdržení sekretariát RV ČSV a SZIF zdůvodňují pracným porovnáváním
počtu včelstev v požadavcích a v hlášeních na ČMSCH. Výplatu dotace proto nelze spojit
s vybíráním členských příspěvků na r. 2022.
Informaci Petra Příkazského z jednání KKV ohledně krajských dotací pro včelaře v r.
2022.
Informaci Petra Příkazného z jednání KKV, kde se představili dva kandidáti na předsedu
ČSV.
Informaci M. Kauera o průběhu nákupu a distribuci léčiva proti varroáze v r. 2021
Informaci M. Uhlíře z jednání republikového výboru ČSV on line (problematika Včelpa,
změny stanov ČSV)
Informaci o změnách v evropských dotacích od 1.1.2022
Termín konání 11. sjezdu ČSV 11. – 12.12.2021 v TOP Hotelu v Praze. Za okres Znojmo
se zúčastní delegáti P. Illek a P. Štefka, zvoleni na okresní konferenci.
Informaci o provedené inventuře majetku OO, majetku zapůjčeného od ČSV a
zakoupeného z dotace na administraci dotace 1.D

VOO ČSV Znojmo schvaluje:
1. Provedení monitoringu MVP v rámci grantu JMK na území ZO Dyjákovice, Hrušovany
nad Jevišovkou, Šumná, Vranov nad Dyjí, Znojmo, Miroslavské Knínice (celkem 430
vzorků k vyšetření). Vyšetření bude provedeno v laboratoři VÚVč Dol
2. Odpovídající počty vzorkovnic – tubusů od VÚVč předat do poloviny prosince 2021
zástupcům spolků zapojených do monitoringu MVP. V případě přebytku tubusů tyto
nabídnout ostatním ZO okresu Znojmo (Příkazský, Kauer)
3. Zpracování administrace dotace 1.D za okres Znojmo provedou J. Pavelková a F. Texl.
Tito funkcionáři VOO zajistí, aby poskytnuté finanční prostředky byly plně využity
jednotlivými ZO a OO.
4. Uzavření dohod o provedení práce s Petrem Příkazským, Miroslavem Kauerem,
Antonínem Antlem, Františkem Texlem, Lubomírem Chmelíkem, Miroslavem
Uhlířem a Janou Pavelkovou, kteří zajišťují chod okresní organizace v r. 2021,
výše roční odměny po 3000 Kč.
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VOO ČSV Znojmo stanovuje:
1. Termín 5.12.2021 jako nejzazší datum pro předložení podkladů pokladníkovi OO
jednotlivými ZO k proplácení příspěvku na administraci dotace 1.D. Finanční částky
budou poslány na účty ZO.
2. Po obdržení dotace 1.D na účty spolků provést neprodleně její výplatu a originály
seznamů s podpisy včelařů předat p. Kauerovi ve včelařské prodejně v Příměticích.
POV provede následně kontrolu úplnosti seznamů a odešle je na svaz.
3. Do 15.12. 2021 provést sumarizaci administrace dotace 1.D za okres Znojmo a tuto
odeslat na sekretariát RV ČSV (Pavelková, Texl).
4. Žádanku a průvodní protokol o odevzdání vzorků měli na vyšetření
MVP pořídit v CISu ZO po 1.1.2022 (ZO zapojené do grantu JMK), následně
s tubusy opatřenými štítky odevzdat ve včelařské prodejně Kauer – Přímětice
5. Termín do 20.1.2022 pro odevzdání směsných vzorků měli na diagnostiku přítomnosti
varroázy jednotlivými ZO okresnímu zdravotníkovi v prodejně v Příměticích.
6. Okresnímu zdravotníkovi zajistit do 31.1.2022 odeslání vzorků měli na vyšetření
varroázy do laboratoře SVÚ Jihlava.
7. Termín pro odeslání vzorků měli k vyšetření na MVP do laboratoře VÚVč Dol - leden
2022 (Příkazský, Texl).
8. Datum 31.3.2022 jako termín pro nahlášení požadavku ZO na nákup léčiva na letní a
podzimní ošetření proti varroáze v r. 2022. Jednotlivé ZO provedou objednávku přes
CIS.
VOO ČSV Znojmo ukládá:
•

Ing. Pavlu Illkovi, který bude na sjezdu ČSV schválen za člena RV, aby při volbě
předsedy ČSV dal hlas kandidátovi MVDr. Martinu Kamlerovi.

Usnesení bylo přijato s výsledkem hlasů:
Pro 13, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

………………………
Ing. František Texl,
předseda OO ČSV Znojmo

………………………
Petr Příkazský,
jednatel OO ČSV Znojmo
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