
Zápis 

ze schůze výboru  ZO ČSV v Novém Strašecí 

 

 

Místo a datum konání: 7. ledna 2020 v klubovně ZO v Novém Strašecí. 

Přítomni:  J. Hubka, P. Andrášek, P. Studnička, D. Muller, M. Halló, R. Štýbrová, M. Kubička.  

Omluveni: J. Nedvěd 

Hosté: J. Polák, M. Hančák, V. Ibl, za KRK M. Štýbr 

Program: 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda 

2) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda 

3) Zdravotní problematika včelstev – info o akcích v 1 Q 2020: organizace sběru vzorků 

na varroa, organizace sběru vzorků na MVP, organizace sběru vzorků na akci Hrr na 

mor, odběr Formidolu a význam jarního léčení   – zdravotník 

4) Informace o práci VKM – předseda, jednatel 

5) Diskuze o přípravě výroční členské schůze – kontrola plnění organizačního 

zabezpečení VČS - předseda 

6) Finanční stav spolku a stav účetní závěrky za rok 2019 – předseda 

7) Organizační záležitosti a diskuze ke včelařské problematice 

 

 

Záznam z  jednání schůze výboru dne 7.1.2020. 

Do programu byl vložen bod č.1 – přijetí nových členů. Číslování bodů programu se posouvá. 

1) Přijetí nových členů spolku 

Na schůzi se dostavil p. Tomáš Bačkovský, zájemce o členství v našem spolku. P. 

Bačkovský je otcem naší nejzkušenější včelařky z VKM, Klárky Bačkovské. Je ze 

Mšeckých Žehrovic, kde má Klárka včelstva. P. Bačkovský má zájem o práci ve výboru 

spolku. Po krátké diskuzi byl p. Bačkovský přijat za člena spolku a na místě zaplatil 

členské příspěvky. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání výboru ZO.  



Předseda rozdal zápisy z minulé schůze výboru. Mimo to dostali všichni členové výboru 

zápis z minulé schůze v elektronické podobě. K zápisu neměl nikdo připomínky, zápis 

výbor schválil. 

 

 

3) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru: 

 

 

 Zajistit úplné vyplňování Výkazů o léčení v roce 2019 za všechny druhy ošetření 

včelstev v průběhu roku 2019. Včelaři odevzdají jeden výtisk tohoto výkazu za rok 

2019 důvěrníkovi a následně zdravotníkovi. 

Termín: do 20.12.2019 

Zajistí: všichni včelaři, následně důvěrníci 

Splněno. 

 

 Odevzdat zdravotníkovi řádně vyplněný interní tiskopis  „Ošetření včelstev proti 

varroaze v roce 2019“, včetně vybraných peněz za léčení  

Termín: 15.12.2019 

Zajistí: důvěrníci  

Léčení aerosolem probíhá, všichni důvěrníci ještě neodevzdali vyplněné tiskopisy a 

poplatky za léčení. 

Splněno. 

 

 Odevzdat zdravotníkovi řádně vyplněný tiskopis „Opatření Boj proti varroaze – 

ošetření aerosolem“ (popis níže) 

Termín: 15.12.2019 

Zajistí: důvěrníci 

Léčení aerosolem probíhá, všichni důvěrníci ještě neodevzdali vyplněné tiskopisy a 

poplatky za léčení. 

Splněno. 

 

 

 Zpracovat finanční vyhodnocení Domedné 2019 podle pokynů MěÚ v N. Strašecí a 

odevzdat toto vyhodnocení ve stanoveném termínu 

Termín: 10.1.2020 

Zajistí: jednatel 

Splněno. 

 

 

 Jednatel spolku sestaví a odešle dopisy podnikatelům našeho regionu s prosbou o 

finanční příspěvek na činnost spolku. 



Termín: 30.11.2019 

Zajistí: jednatel 

Nesplněno, dopisy sestaví a odešle předseda. 

Splněno. 

 

 Předseda spolku prověří možnost nákupu uzavřených matečníků, matek a oddělků 

z VÚVč v Dole v roce 2020. 

Termín: 7.1.2020 

Zajistí: předseda 

Splněno. 

 

 Provést inventarizaci majetku spolku k 31.12.2019, sestavit o inventarizaci zápis a 

projednat výsledek inventarizace na schůzi výboru dne 4.2.2020. 

Termín: 4.2.2020 

Zajistí: př. Hubka, př. Andrášek 

 

 Sestavit oběžník na VČS, na kterém si mohou včelaři objednat léčiva, otevřené 

matečníky, matky a oddělky 

Termín: 8.2.2020 

Zajistí: př. Kubička  

 

 Kontrolní a revizní komise provede kontrolu účetnictví za rok 2019, včetně 

inventarizace pokladny k 31.12.2019. Zprávu předloží na schůzi výboru dne 4.2.2020 

a následně na VČS dne 8.2.2020. 

Termín: 4.2.2020 

Zajistí: př. Mansfeld + komise 

 

4) Zdravotní problematika včelstev – info o akcích v 1 Q 2020: organizace sběru vzorků 

na varroa, organizace sběru vzorků na MVP, organizace sběru vzorků na akci Hrr na 

mor, odběr Formidolu a význam jarního léčení   – zdravotník 

 

- vzhledem k tomu, že v některých lokalitách se aplikovalo léčení aerosolem až do 

15.12.2019 výbor se rozhodl prodloužit termín k odevzdání vzorků na 

varroa do 22.1.2020. Systém sběru vzorků se nemění, jeden vzorek z max. 25 

úlů na jednom stanovišti. 

- zůstává původní termín na odevzdání vzorků na MVP v ochranném pásmu a to do 

15.2.2020. Systém sběru vzorků se nemění, jeden vzorek z max. 10 úlů na jednom 

stanovišti. 

- ZO ČSV v Kladně oznámila, že letos opět organizuje akci Hrr na mor. Pokyny 

k zajištění této akce teprve budou prezentovány na konci měsíce ledna. 



Předpokládaný termín sběru vzorků bude včas oznámen. Bude se týkat všech 

našich včelařů, kteří jsou mimo ochranné pásmo MVP.  

- od 14.1.2020 bude každé úterý na Fortně k odběru Formidol 40 pro jarní léčení. 

Formidol bude ještě za starou cenu 19,- Kč/bal. Výbor doporučuje všem včelařům 

aplikaci Formidolu na jaře, před nasazením medníků. 
 

5) Informace o práci VKM – předseda, jednatel 

 

- VKM 1 pracuje podle ročního plánu, počet přihlášených dětí v kroužku je 7 

- tři včelstva VKM jsou zazimované, bylo na nich provedeno podzimní léčení a 

v současné době se odebral vzorek pro analýzu varroa. 

- přišla přihláška na soutěž Zlatá včela, která se uskuteční dne 25.4.2020 na zámku 

Strátov. Zatím se přihlásilo 5 dětí. 

- výraznou pomocí při vedení kroužku a zvýšení kvality výuky je existence druhé 

vedoucí tohoto kroužku p. Michaely Kubičkové. 

- VKM 2 pracuje pod vedením př. Mullera, je členem spolku, ale není registrován u 

ČSV v Praze. 

 

 

6) Diskuze o přípravě výroční členské schůze – kontrola plnění organizačního 

zabezpečení VČS - předseda 

 

- schůze projednala organizačního opatření k této VČS a konstatovala, že schůze je 

připravena až na písemné příspěvky některých členů výboru 

- schůzi povede př. M. Halló 

- předseda konstatoval, že v roce 2020 bude mít 6 členů spolku kulatá životní 

jubilea. Výbor odsouhlasil nákup knih „ Včelařit jako včela“. Knihy budou předány 

na VČS. 

- předseda rozdal přehled o čerpání rozpočtu za rok 2019 a krátce tento materiál 

okomentoval. Případné dotazy k tomuto materiálu vysvětlí na příštím jednání 

výboru. Současně na příštím jednání výboru předloží návrh rozpočtu spolku na 

rok 2020. 

- pozvánky na VČS budou e-mailovou poštou rozeslány dne 15.1.2020, současně 

budou v tištěné podobě předány důvěrníkům. Hosté budou pozváni pozvánkou, 

zaslanou poštou. 

- poslední příprava na VČS proběhne na schůzi výboru dne 4.2.2020. 

 

7) Finanční stav spolku – předseda 

 

Pokladna :   41 085,- Kč 

Banka:   68 629,-  Kč  (již jsou  zaplaceny členské příspěvky pro ústředí v Praze) 



 

V rámci kontroly účetnictví za rok 2019, kterou provede KRK, bude provedena také 

inventarizace pokladny  k 31.12.2019. Účetnictví účetní přislíbila zpracovat do 

15.1.2020 a předat ho ke kontrole KRK.  

  

8) Organizační záležitosti a diskuze: 

 

- předseda informoval, že za podzimní léčení byly vybrány poplatky od všech 

včelařů a současně byly vyplaceny odměny za podzimní léčení všem důvěrníkům. 

Důvěrník př. Kučaba se vzdal své odměny a věnoval ji na činnost VKM. Současně 

byla odvedena srážková daň z těchto odměn. 

- předseda informoval cenách včelařského materiálu, které budou prezentovány na 

VČS: VÚVč letos prodává včelí matky za 370,- Kč, uzavřené matečníky za 120,- Kč. 

Oddělky dostaneme od př. Kériho – včelmistra z VÚVč, za 1 500,- Kč (VÚVč 

prodává oddělky za 2 500,- Kč a jsou již rozebrané) 

- př. Halló prezentoval ceny za léčiva po snížení státní dotace v letošním roce 

- předseda informoval o reakci na dopisy ohledně prosby o finanční podporu 

našeho spolku – obec Ruda poslala 4 000,- Kč, firma Hamiro nechce dát finanční 

příspěvek, ale je ochotna zaplatit nějaké pomůcky pro VKM. 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat  v úterý dne 4.2.2020 od 18.00 hodin v klubovně 

spolku v ulici Fortna č. 117. 

 

 

 

Zapsal: Hubka                                                                                            

                                                                                                    ……………………………………………  

                                                                                               Předseda ZO ČSV   Ing. Jiří Hubka v.r.  

 

Příloha: Organizační zabezpečení VČS za rok 2019, konané dne 8.2.2020  - aktualizované na 

této schůzi   


