Zápis ze schůze VOO ČSV Znojmo konané dne 9.3.2022
v 16.00 hod. ve Znojmě, ul. J. Palacha 2

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2021
3. Zpráva kontrolní komise
4. Komunikace s nečleny ČSV
5. Informace z jednání KKV a RV ČSV
6. Výplata dotace 1.D
7. Zpráva zdravotníka, vyšetření včelstev na mor plodu a na varroázu
8. Objednávka léčiva
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

Ad. 1. Schůzi zahájil předseda ing. Texl, program schůze schválen všemi přítomnými
členy.
Ad. 2. Zprávu o činnosti přednesl předseda ing. Texl, ve které mj. zhodnotil činnost
jednotlivých ZO okresu, počty včelstev, členů ČSV, informace o dotaci 1.D, dotacích EU a
dotacích JMK. Dále mj. informoval, že zástupcem v RV ČSV za okres Znojmo je ing. Pavel Illek
ZO M. Krumlov), zástupcem v KKV je Petr Příkazský (ZO Miroslavské Knínice) a Ing. Illek. Pan
předseda poděkoval dosavadnímu zástupci v RV ČSV RNDr. Miroslavu Uhlířovi (ZO Znojmo).
Zprávu o hospodaření přednesla pokladní paní Jana Pavelková (ZO Dyjákovice)
K uvedeným zprávám nebyly připomínky.
Ad. 3. Zprávu okresní kontrolní komise přednesl její předseda Mgr. Antonín Antl (ZO
Jevišovice)
K uvedené zprávě nebyly připomínky.
Ad. 4. Komunikace s nečleny ČSV. Diskuse
Ing. Texl - doporučil motivovat nečleny ke vstupu do ČSV, v každém případě je nutná
spolupráce při zdolávání a tlumení včelích nemocí;
p. Svoboda – nečlenové ČSV žádají o dotaci 1.D na ústředí, dochází ke ztrátě komunikace;
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p. Příkazský – příspěvek na administraci dotace 1.D slouží mj. i k úhradě nákladů spojených
s nečleny, problém je s nečleny, kteří nejsou evidováni v „CISu“;
p. Kauer – v případě nespolupráce nečlenů v oblasti léčení nebo vyšetření včelstev řešit
problémy ve spolupráci se SVS
p. Vlček – je proti povinnosti ZO potvrzovat nečlenům počet včelstev pro účel dotace 1.D,
IngTexl oponuje – žadatelem o tuto dotaci není včelař, ale ČSV, potažmo ZO, jako součást
svazu.
Ing. Illek – navrhuje poskytovat dotaci 1.D na vyzimovaná včelstva, ne na zazimovaná
Dr. Knoflíček –pravidla schválená ČSV platí pro jeho členy, nečlenům je možné je doporučovat
ne nutit, příp. problémy řešit prostřednictvím SVS.
Ad. 5. Informace z KKV a RV ČSV
Petr Příkazský informoval o dotacích JMK, v současné době jsou poskytovány dotace:
• na včelařské kroužky
• výsadbu včelařsky významných rostlin pro včelařské spolky
• na pořízení zařízení na zpracování včelího vosku pro včelařské spolky
•
na vyšetření včelstev na mor včelího plodu
je navrhována dotace na pořízení zařízení na ošetření včelstev aerosolem, tj. agregát,
kompresor a vyvíječ aerosolu. P. Příkazský požaduje, aby se ZO vyjádřili k požadavku na
pořízení uvedeného zařízení, je navrhována dotace 35000,- se spoluúčastí 10%.
Ing. Pavel Illek informoval o průběhu sjezdu ČSV, za předsedkyni zvolena Mgr. Machová,
předsednictvo – 7 členů, zvoleni 4 členové, další budou zvoleni na příští schůzi RV. Změna
stanov – hlasování o majetku - rozhodnutí je platné pokud je přijaté nadpoloviční většinou,
Ústřední kontrolní komise mezi sjezdy zodpovědná RV. Kandidát do Ústřední kontrolní
komise za okres Znojmo p. Štefka nebyl zvolen.
Ad. 6. Dotace 1.D – výplatní seznamy dodá ZO Znojmo, je třeba provést kontrolu výplatních
listin za okres Znojmo a odeslat na sekretariát RV
Ad. 7. Zpráva zdravotníka, vyšetření včelstev na mor plodu a na varroázu.
Výsledek vyšetření včelstev na mor včelího plodu v okrese Znojmo, provedené z měli v lednu
2022 je negativní. Vyšetření včelstev na varroázu – velký počet stanovišť s nálezem nad 3
roztoče na včelstvo. P. Příkazský - vyslovil podezření na neúčinnost léčiv s účinnou látkou
tau-fluvalinát. P. Kauer - varoval před nadužíváním léčiv, účinná látka se kumuluje ve vosku a
následně se dostává do medu, možná i příčina rezistence. P. Svoboda - možná příčina
vysokého spadu teplý podzim zejména prosinec. Radek Dvořák (ZO Uherčice) – informoval o
své zkušenosti s použitím léčiva Ekopol na bázi přírodních pryskyřic.
Ad. 8. Objednání léčiva: na předjarní ošetření dodáno, v průběhu schůze vydáno jednotlivým
ZO. Na letní a podzimní ošetření objednat do 31.3.2022, Aktuální ceník je v „CISu“.
Ad. 9. Diskuse proběhla průběžně k jednotlivým bodům.
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Ad. 10. Usnesení a závěr
VOO ČSV Znojmo přijal toto usnesení:
Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Zprávu o činnost za rok 2021
Zprávu zdravotníka za rok 2021
Zprávu kontrolní komise
Výsledky vyšetření na MVP a Varroa detructor za rok 2022

VOO ČSV Znojmo schvaluje:
1.
Zprávu o hospodaření
2.
Datum 31.3.2022 jako termín pro nahlášení požadavku na nákup léčiva pro letní a
podzimní ošetření včelstev – bude provedeno žádankou v CISu jednotlivými ZO
3.
Uzavření dohod o provedení práce s Petrem Příkazským, Pavlem Illkem, Miroslavem
Kauerem, Lubomírem Chmelíkem, Antonínem Antlem, Františkem Texlem a Janou
Pavelkovou, kteří zajišťují chod Okresní organizace v r. 2022, výše roční odměny 3000,- Kč.
4.
V termínu do 31.3.2022 předají spolky výplatní listiny dotace 1.D ve včelařské
prodejně v Příměticích.
5.
V termínu do 30.4.2022 provede POV kontrolu výplatních listin dotace 1.D a odešle
na svaz.
6.
Místo sběru vzorků měli na vyšetření MVP a varroázu, výdej léčiva – včelařská
prodejna v Příměticích u p. Kauera.
VOO ČSV Znojmo doporučuje:
1.
Okresnímu zdravotníkovi nebo jeho zástupci zúčastnit se společného semináře
zdravotních referentů OO ČSV v Nasavrkách dne 16.3.2022
2.
Projednat na zasedání KKV počet vyšetření včelstev na MVP v okrese Znojmo
v zimním období 2022/2023 – termín do 30.6.2022
3.
V případě volné kapacity vzorků na vyšetření MVP nabídnout tuto kočovníkům a
chovatelům matek.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy přítomných členů VOO ČSV Znojmo, nikdo se nezdržel
hlasování, nikdo nebyl proti.
Schůze byla ukončena v 18.45 hod.
Zápis provedl: Lubomír Chmelík - místopředseda OO

Lubomír Chmelík
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