Zápis ze schůze POV ČSV Znojmo , která se
konala ve středu 26.10.2022 v 16.00 hod
v kanceláři ve Znojmě
Přítomni: Kauer, Pavelková, Texl
Omluven: Příkazský
Program:
1) Vyšetření včelstev na MVP – potvrzená území
2) Dotace 1.D x CIS x IZR, administrace 1.D v jednotlivých ZO a OO
3) Webové stránky okresní organizace - novinky
4) Příprava schůze VOO ČSV Znojmo (listopad 2022)
5) Různé – KKV, zdravotní stav včelstev, podzimní ošetření včelstev
6) Diskuze, závěr
Ad 1) V současné době probíhá výběr laboratoře, která rozbory vzorků měli na MVP provede
(resp. není nám znám vítěz). Vzhledem k současné situaci s úhyny včelstev – v podstatě
plošný problém – bude nutné klíč k naplnění počtu vzorků měli upravit, a to podle aktuální
situace začátkem prosince, kdy budou vzorky z jednotlivých ZO shromažďovány.
Ad 2) Do 31.10.2022 musí všechny ZO uzavřít editaci požadavků jednotlivých členů ZO o
dataci 1.D a to na základě předložených podkladů. Nově lze v CISu požadavky včelařů
porovnat s hlášením na ČMSCH Hradištko a případné nesrovnalosti řešit. K dnešnímu dni
nemají v CISu dotaci 1.D uzavřenou ZO Božice, Jaroslavice a Uherčice. Je nutné tyto spolky
kontaktovat a ověřit aktuální stav tak, aby k 31. 10.2022 bylo vše potřebné v CISu zadané a
odsouhlasené s evidencí v IZR.
Konkrétní částky na administraci dotace (nákup kancelářských potřeb) pro jednotlivé ZO
zatím neznáme, budou se přibližně shodovat s částkami v roce 2021. Následující tabulka
z roku 2021 je tedy pouze vodítkem, v jakých částkách se lze při nákupu pohybovat. Drobné
rozdíly dokážeme v rámci Okresní organizace vykompenzovat.

Název ZO
Božice
Dyjákovice
Hrušovany nad Jev.
Jaroslavice
Jevišovice
Mikulovice u Znojma
Miroslav

Částka v r.
2021
691,00 Kč
754,00 Kč
1 509,00 Kč
786,00 Kč
597,00 Kč
943,00 Kč
786,00 Kč
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Miroslavské Knínice
Moravský Krumlov
Olbramkostel
Prosiměřice
Šumná
Uherčice
Vémyslice
Višňové
Vranov nad Dyjí
Znojmo

723,00 Kč
3 049,00 Kč
880,00 Kč
1 351,00 Kč
1 289,00 Kč
1 257,00 Kč
1 571,00 Kč
2 577,00 Kč
597,00 Kč
4 557,00 Kč

Na originálních dokladech o nákupech musí být v hlavičce faktury (odběratel) adresa ZO,
nikoliv jméno kupujícího! Pokud bude dokladem o nákupu stvrzenka či paragon, musí ZO
takový doklad opatřit razítkem spolku a podpisem funkcionáře.
Ad3) Webové stránky okresní organizace byly doplněny o nové funkce, které umožňují např.
přístup přes chytrý telefon, SMS upozorní na aktualizaci stránek a další. Tyto „vymoženosti“
jsou však dodavatelem zpoplatněny a je otázkou, zda včelaři dostatečně využijí a využívají
této služby.
Ad 4) Schůze VOO ČSV Znojmo se bude konat v úterý 15. listopadu 2022 v 16.00 hodin
v kanceláři na ul. J. Palacha 2 ve Znojmě. Schůze bude spojena s přednáškou věnovanou
zootechnice včelstev a plošným podzimním úhynům včelstev. Členové POV zajistí program
schůze, pozvánky pro členy okresního výboru a příspěvky k jednotlivým bodům programu.
Ad 5) Jana Pavelková informovala o semináři pro pokladníky ZO, který se uskutečnil
začátkem října v Rosicích. Z našich spolků se akce zůčastnili zástupci ZO Dyjákovice, Miroslav,
Znojmo.
Miroslav Kauer informoval o průběhu Medového dne v Příměticích, který proběhl 28.9.2022,
akce byla hojně navštívena jak včelařskou, tak i nevčelařskou veřejností. Organizátorem byla
ZO ČSV Znojmo.
K zavedení datových stránek pro ZO a OO proběhnou semináře přes internet, o kterých
informuje svaz prostřednictvím mailů. Je v zájmu jednotlivých spolků se s touto
problematikou seznámit.
Podzimní plošné úhyny včelstev postihly nejprve východ okresu Znojmo, v současné době
jsou však hlášeny i z ostatních spolků. K této problematice se vrátíme na schůzi okresního
výboru.
Zapsal František Texl
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