Zápis
ze schůze VOO a OKK ČSV Znojmo,
která se konla dne 15.11.2022 v 16.00 hodin
v kanceláři na ulici J. Palacha 2 ve Znojmě
Přítomni – dle prezenční listiny
Omluveni – Illek, Antl
Program:
1) Zahájení, prezence, kontrola usnesení ze schůze 9.3.2022, zhodnocení komunikace a
činnosti POV v uplynulém období (Texl)
2) Ošetření včelstev proti varroáze, objednávání léčiva přes CIS, termíny, náklady a úhrada
na účet OO (Kauer)
3) Členské příspěvky, dotace 1.D (Texl)
4) Administrace dotace 1.D za jednotlivé ZO a OO (Pavelková)
5) Krajský grant na monitoring MVP, dotace JMK na rok 2023 (Příkazský)
6) Informace z jednání republikového výboru ČSV (Illek)
7) Plošné podzimní úhyny – přednáška (Kauer, Příkazský, Texl)
8) Diskuse (evropské dotace v přechodném období 8 – 12/2022, změna veterinárního
zákona
9) Závěr schůze
Ad 1) Tato schůze je především pracovní. Protože komunikace mezi jednotlivými ZO a POO
probíhá v průběhu roku prostřednictvím internetu, je nutné některé záležitosti řešit
prezenčně. POO zasedalo v měsíčních intervalech (kromě hlavní včelařské sezony), zápisy
z těchto schůzi byly přeposlány všem členům VOO a tedy všem základním organizacím
okresu Znojmo.
Ad 2) Zdravotník okresní organizace p. Kauer informoval o zkušenostech s objednáváním,
dovozem a distribucí léčiva proti varroáze. Vzhledem k nárůstu cen a nižší dotaci na léčivo
hradí platby většina spolků převodem z účtu ZO na účet OO. V souvislosti s aktuálním
vysokým hromadným úhynem včelstev byla na dnešní schůzi zařazena přednáška, v které
jsme se pokusili jednak pojmenovat hlavní příčiny těchto úhynů a zároveň dát prostor
zástupcům těch ZO, kde k hromadným úhynům došlo v letošním podletí a podzimu.
Ad 3) Členské příspěvky ČSV na rok 2023 je nově nutné uhradit jednotlivými včelaři do
15.11.2022, spolky pak provedou uzávěrku (zpracování) členských příspěvků v CISu,
vytisknou příslušné dokumenty a do 30.11.2022 odvedou příslušné částky na účet svazu. Vše
důležité k tomuto tématu najdou včelaři v Oběžníku ČSV č. 1/2022. Členské příspěvky na rok
2023 zůstávají v původní výši, návrh na jejich zvýšení (zatím) neprošel republikovým
výborem. Dotace 1.D bude vyplacena nejdříve v lednu 2023, v okresním CISu jsme si ověřili,
že všechny ZO zvládli včas uzávěrku této dotace a přítomni zástupci jednotlivých ZO potvrdili,
že provedli kontrolu - porovnání údajů v požadavcích jednotlivých včelařů o dotaci 1.D
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s hlášením počtu včelstev na ČMSCH v Hradištku (IZR).
Ad 4) V den schůze jsme obdrželi konkrétní výši částek na administraci dotace pro jednotlivé
spolky. Zástupci ZO předložili originály dokladů souvisejících s touto administrací. Po připsání
celkové částky na administraci dotace 1.D na účet OO bude provedena platba za tuto
administraci 1.D na účty jednotlivých spolků. Konečným vyúčtováním byli pověřeni p.
Pavelková a p. Texl. Zkontrolují úplnost předložených dokladů, zajistí, aby všechny
poskytnuté finanční prostředky byly využité a následně vše odešlou na svaz (nejzazší termín
15.12.2022) .
Ad 5) Krajský grant na monitoring MVP vysoutěžil VÚVč Dol, který už dodal potřebný počet
tubusů na měl. Vzhledem k početným úhynům včelstev především ve východní části okresu
Znojmo, kde má monitoring MVP letošní zimu proběhnout, bude začátkem prosince 2022
rozhodnuto, jak naložit s nevyužitou kapacitou počtu vzorků pro náš okres. V úvahu přichází
zařadit do programu monitoringu MVP území dalšího spolku, popř. nabídnout vyšetření
dalším zájemcům na Znojemsku.
Dále p. Příkazský seznámil přítomné s návrhem dotačních titulů JMK pro rok 2023. Nově
přichází v úvahu dotační titul na nákup zařízení na podzimní ošetření včelstev proti varroáze
(aerosol) a dotace na vzdělávání.
Ad 6) Zástupce okresní organizace Znojmo v republikovém výboru p. Illek se z dnešní schůze
omluvil, koncem listopadu 2022 má proběhnout řádné zasedání RV v Nasavrkách, následně
budeme všechny ZO informovat o projednaných záležitostech.
Ad 7) Proběhla přednáška na téma „zootechnika včelstev“, zaměřená především na aktuální
problematiku – úhyny včelstev, možné příčiny. Do diskuze se zapojili téměř všichni zástupci
jednotlivých ZO.
Ad 8) V rámci tohoto bodu byly ustanoveni jako revizní komise majetku „zapůjčeného“ ze
svazu p. Pavelková a p. Chmelík.
Včelaře jsme upozornili na probíhající přechodné období ve věci tzv. evropských dotací
(8/2022 – 12/2022). K provozu našich webových stránek se vyjádřil p. Příkazský, který tyto
stránky spravuje.
K dopisu – výzvě OO ČSV Klatovy ohledně navýšení členských příspěvků ČSV byl zpracovaný
samostatný zápis, který bude předložen na jednání KKV. Shodli jsme se na stanovisku, že za
naše spolky, potažmo okresní organizaci jedná náš zástupce v RV a jednotlivé spolky se
nebudou k této výzvě OO ČSV Klatovy samostatně vyjadřovat.
Včelaři byli dále upozorněni na změnu veterinárního zákona, týkající se především pravidel
pro přesuny včelstev.
Ad 9) Pracovní schůze byla ukončena bez usnesení ve 20.00 hod.

Zapsal František Texl
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