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Zápis
ze schůze Jm. KKV konané dne 24. března 2022 od
13,00 hodiny na Krajském úřadě v Brně
Přítomni za OO ČSV:
Blansko
- Josef Hanuška
Brno-město
- Marek Linger, Oldřich Veverka
Brno-venkov - Josef Benda, Pavel Řehořka
Břeclav
- Jan Strouhal
Hodonín
- Miroslav Smolík
Znojmo
- Pavel Illek
Omluveni: Josef Vala, Vít Marada, Petr Příkazský, Milan Topor, Jiří Žák
Hosté: RNDr. Iveta Macurová, Jm. Krajský úřad
Program:
1. Hodnocení XIV. etapy Monitoringu MVP
2. Diskuse nad přípravou podpory Jm. kraje na rok 2023
3. Diskuse nad přípravou na schůzi Republikového výboru
Ad 1
- Tabulkový přehled o výsledcích předložil př. Veverka
- Shrnutí: pozitivně lze hodnotit nulový výskyt MVP ve vzorcích
- Probrán problém ZO V. Němčice – omylem zaslali na laboratoř Olomouc
místo do Dolu – doporučeno jednat o řešení úhrady se svazem s využitím
pojistné smlouvy
- Př. Veverka – informace o zjištění 1 pozitivního stanoviště v Podolí u Brna –
v rámci šetření po 2 letech
- Dr. Macurová - – informovala o tom, že Jm. kraj počítá se stejnou podporou
pro XV. etapu monitoringu MVP (500 tis. Kč)
- Př. Hanuška – ocenil způsob vedení organizace vyšetřování na MVP v OO
Znojmo, dále ocenil práci př. Veverky jako krajského koordinátora akce, a
funkcionářů na OO ČSV, kteří tuto akci zajišťovali. Ocenil rovněž podporu
Jm. kraje a výbornou spolupráci s dr. Macurovou a jejím oddělením
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Závěr: členské OO ČSV do 31.7.2022 zmapují potřebu vyšetření na rok
2023 a požadavky na počty vzorků zašlou do 31.7.2022 př. Veverkovi
(členění: ZO + počet vzorků)
Ad 2
- Diskutována otázka podpory s využitím stávajícího obsahu programu podpory
a s doplněním o návrh OO Brno-venkov (pořízení techniky k aerosolování)
- Dr. Macurová – informovala o nedočerpání limitu na letošní rok o 150 tis. Kč
- VKM
- Zeleň
- Zařízení na vosk

- 7 žádostí - čerpání 84 tis. Kč
- 20 žádostí - čerpání 868 tis. Kč
- 9 žádostí - čerpání 349 tis. Kč

Lze čerpat i individuálně – v této souvislosti diskutována podpora Jm. kraje
pro oblastní kolo Zlaté včely – doporučeno řešit přes kancelář hejtmana s tím,
že lze s ohledem na skutečnost, že místo konání dvou kol bude jen jedno,
požádat o navýšení obvyklé částky, kterou Jm. kraj poskytoval v minulých
letech – informaci předá organizátorům př. Veverka
- Diskutován obsah podpory navrženého nového DT 5 – pořízení techniky
k aerosolování – s ohledem na očekávaný limit podpory na stávající úrovni
bude nutno navrhnout přerozdělení celkového limitu mezi schválené DT
Závěry:
- Vyslovena jednotná podpora návrhu OO Brno-venkov k zařazení nového
DT 5 Pořízení techniky k aeroslování včelstev – k tomu dohodnuty
následující limity:
- Limit pro DT 5 - 30 tis. Kč (obsah: kompresor, aerosolový vyvíječ)
- Spoluúčast žadatele - 20%
- Členské OO ČSV – zmapují potřebu požadavků na dotační podporu
v roce 2023 u všech DT, tj. DT 2 – 5 - přehledy předají př. Hanuškovi
do 31.7.2022
- Dohodnuto pověření př. Lingera, Veverky, Bendy a Řehořky k návrhu
upřesnění podmínek dotační podpory na rok 2023 – výsledek předá
pověřená skupina př. Hanuškovi – do 31.7.2022
- Výsledky k tomuto bodu budou projednány v příští schůzi KKV v srpnu
– termín bude stanoven tak, aby se schůze konala před schůzí RV
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Ad 3
- Diskutována aktuální situace ve svazu a příprava zástupců členských OO
v RV na jednání RV, které se bude konat 26. břzna - dohodnuto:
- Jednotně nepodpořit volbu členů PRV navržených předsedkyní
- Zásady nakládání s majetkem svazu – nepodpořit znění navržené PRV –
trvat na tom, aby dispozice s majetkem byly pod rozhodováním RV
většinou všech členů RV!!! Návrh podat cestou protinávrhu. Pokud nebude
náš návrh přijat, hlasovat proti schválení směrnice
- Zápisy z PRV – při projednání upozornit na skutečnost, že PRV porušilo
stanovy v případech, kdy na schůzi nebyla nadpoloviční většina členů PRV
- Zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2021 – vznést dotazy k tomu,
v jakém aktuálním stavu jsou soudní případy PROVČELY, dodatek ke
smlouvě k Včelpu
- Křemencova – otevřít diskusi k otázce jejího využití a přihlédnutím,
k tomu, kolik bude stát její případná rekonstrukce
- Rozpočet 2021 – připomenout, že prostředky získané prodejem majetku
nesmí být „projezeny“ v provozu, ale mají sloužit ke zvelebení majetku
stávajícího - vznést dotaz, zda jsou prostředky z prodeje Jabloňan a
pozemku alokovány k využití pro majetek
- Rozpočet 2022 – je bez komentáře – nutno kritizovat - rizikem je dotační
podpora státu – proto je předložená varianta na vodě a je nutno se ptát,
jestli je připravena náhradní varianta rozpočtu. Rizikem schválení rozpočtu
v předloženém znění s případným
- odůvodněním PRV, že upravený rozpočet bude předložen RV v srpnu, je
to, že v případě jeho schválení lze čerpat zejména výdajové položky
v období do srpna a pak už nelze situaci napravit.
- Otevřít diskusi na téma včasnosti předkládání materiálů členům RV
Zapsal: Josef Hanuška
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