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Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV v Novém Strašecí 
konané dne 8.2.2020 v restauraci Sport. 

 
 
 
Bod č. 1 
 
Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) –  př. Halló 
 
       Výroční členskou schůzi zahájil př. Halló v 09:05 hodin. Všechny přítomné přivítal na 
výroční členské schůzi (dále jen VČS) základní organizace Českého svazu včelařů v Novém 
Strašecí a popřál vše nejlepší v novém roce 2020, hodně zdraví a včelařských úspěchů. Dále 
přivítal hosty na VČS: 
 
Za město Nové Strašecí starostu města p. Mgr. Karla Filipa 
Za obec Rudu starostku pí. Pavlínu Urbanovou 

Za ZO ČSV Mšec předsedu spolku př. Václava Lávičku 

 
Následně přednesl několik organizačních pokynů. 
Nejdříve informoval členskou základnu o úmrtí jednoho člena našeho spolku př.  Říčař a 
vyzval přítomné k minutě ticha k uctění jeho památky.   
Předpokládaný konec schůze bude ve 12 hodin, bude následovat oběd. Oběd hradí spolek, 
nápoje si hradí každý sám podle toho, co si objedná. 
Včelaři mají možnost objednat si léčiva, desinfekční prostředky, oddělky a matečníky na 
oběžnících, které právě začaly kolovat. 
Na třetím oběžníku je možnost se přihlásit na naučný zájezd do včelařského střediska Mája 
v Kožlanech, bude o tom mluvit předseda ve svém příspěvku.  
 
 
Bod č. 2. 
 

Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS -  př. Halló 
 
Předsedající, př. Halló, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů naší organizace 
a že naše zasedání je usnášeníschopné. Z  94 řádných členů spolku je přítomno 50, což je 
53%.  
 
Dále řídící schůze přednesl návrh programu VČS a nechal tento program schválit. 
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1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) – zahájení schůze a přivítání hostů – 
předseda spolku př. Jiří Hubka 

2. Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS –  př. Miroslav Halló 
3. Volba návrhové komise –  př. Miroslav Halló 
4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2019 a kontrola usnesení z minulé 

VČS (2018), finanční situace spolku, vyhodnocení rozpočtu roku 2019 a návrh 
rozpočtu na rok 2020 – předseda spolku př. Jiří Hubka 

5. Zpráva o stavu členské základny spolku – jednatel spolku př. Dušan Muller 
6. Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky 

léčení včelstev v roce 2019 – zdravotník spolku př. Miloslav Kubička 
7. Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci – hospodář spolku př. 

Pavel Andrášek 
8. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2019 – předseda kontrolní a revizní komise 

př. Milan Mansfeld 
9. Volby do výboru ZO ČSV, do kontrolní a revizní komise ZO ČSV, důvěrníků a delegátů 

na okresní konferenci ČSV –  př. Miroslav Halló   
10. Diskuze  
11. Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a př. Miroslav Halló 
12. Závěr VČS – předseda spolku př. Jiří Hubka 

 

 
K návrhu programu nebyla vznesena žádná připomínka, ani návrh na doplnění, proto dal 
předsedající hlasovat. 
 

Pro: 50     Proti: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 

Program jednání byl schválen tak, jak byl navržen. Předsedající upozornil, že program je 
velice obsáhlý a proto požádal přítomné, aby jejich příspěvky zejména v diskuzích a 
zdravicích byly krátké, věcné a výstižné, aby se jednání vyhnulo bezbřehým diskuzím a 
monologům. 
 
Bod č. 3.  

 

Volba návrhové komise - př. Halló 

 

Předsedou návrhové komise byl navržen př. Mareček a členem př. Štýbrová. 
Ověřovateli zápisu z této VČS byli navrženi: př. Andrášek a př. Studnička. 
Jelikož nebyl vznesen žádný jiný návrh na jiné obsazení návrhové komise a ověřovatelů 
zápisu, bylo hlasováno o návrhu, který byl přijat. 
 
Pro: 50     Proti: 0   Zdržel se hlasování: 0 
 
Návrhová komise byla zvolena v navrhovaném složení. Současně byli zvoleni ověřovatelé 
zápisu. 
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Bod č.4. 

 

Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2019 a kontrola usnesení z minulé VČS 
(2018), finanční stav spolku, vyhodnocení rozpočtu roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 
2020 - př. Hubka 
 
Předseda spolku přednesl hlavní zprávu o činnosti spolku v roce 2019 a plán činnosti v roce 
2020. Dále podrobně vyhodnotil čerpání rozpočtu za rok 2019 a přednesl návrh výboru 
spolku na rozpočet na rok 2020. 
 
 K 31.12.2019 měl spolek 94 řádných včelařů, 111 stanovišť, 697 včelstev,  

 

 Rozdělení činnosti spolku na tři základní oblasti:   

 především starost o zdraví našich  včelstev, zvyšování odbornosti našich 

včelařů, předávání zkušeností, zácvik nových včelařů  

 prezentace spolku na veřejnosti, jsme součást společenského života 

Novostrašecka, osvěta o včelařství, získávání nových včelařů jak pro 

včelaření, tak i pro práci ve spolku  

 činnost spolku ve výchově a práci s mládeží 

Zdraví včel 

 K této první oblasti - péče o včelstva na našem území a jejich zdraví 

 vloni nástup nového zdravotníka – Míli Kubičky, který bude mít hlavní slovo na 

toto téma 

 vzal tuto problematiku za správný konec, úzká spolupráce s důvěrníky, to je 

důvod, proč jsme tuto změnu udělali a povedlo se 

 chci vyzdvihnout význam důvěrníků, při 94 řádných členech spolku musí mít 

důvěrník spojení mezi výborem a členy spolku a opačně, přenáší informace 

z výboru na včelaře a opačně 

 úkol důvěrníka:  zajistit a kontrolovat komisionální  léčení, styk se včelaři, 

pomocník novým včelařům, přenos informací z výboru k včelaři. Myslím, že se 

povedlo. Budeme mít po dnešku 9 důvěrníků. 

 dostali jsme se do složité situace, z akce Hrr na mor u nás 3 ohniska MVP, ohnisko 

v Rynholci však se po roce zhoršilo, takže se ochranné pásmo zvětšilo a 

prodloužilo 

 vzorky na MVP do 15.2., MVP zavlekl registrovaný včelař, dvě ohniska Ruda (obě 

stanoviště registrovaného včelaře z Lán) a jedno ohnisko v Rynholci 

  podrobněji o zdraví našich včel již zdravotník, pouze chci upozornit na třetí etapu 

Hrr na mor, informace ve Včelařství č. 2, sběrné místo na Fortně, vzorky do 

20.3.2020 

Práce s veřejností, povědomí o včelaření 
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 další naše iniciativa – Besedy včelařů, dvě sezony jsme je dělali, byl slušný zájem. 

V roce 2019 z objektivních důvodů jsme nepořádali besedy 

 v roce 2020 chceme opět od 12/2020 do 2/2021 dělat besedy pro zájemce o 

včelařství, akci chceme inzerovat v Novostrašeckém zpravodaji 

 je to akce samofinancovatelná, protože se vybírá poplatek 100,- Kč za besedu 

(topení, občerstvení, odměna lektorovi). Vždy vzorně byl připraven náš lektor př. 

Halló, proč není účast na besedách našich již zkušených včelařů, přinesli by řadu 

zkušeností 

 v roce 2019 jsme zorganizovali již druhý zájezd pro včelaře, tentokrát do SOU 

v Nasavrkách, zájezd se velice líbil, účast obsadila jeden mikrobus 

 viděli jsme arboretum s výkladem, výstavu všech druhů úlů, medometů, moderní 

linku na zpracování medu a vosku, na včelnici potom praktickou ukázku chovu 

matek 

 letos  opět uspořádáme včelařský  zájezd – včelařské středisko Kožlany,  jméno 

Dr. Švamberk je všeobecně známo. Prohlídka s výkladem včelařského arboreta, 

prohlídka včelína s výkladem a beseda s tematikou včelí pastva a s našimi dotazy 

 zájezd bude 20.6. v sobotu a běží oběžník s přihláškami, platba za mikrobus cca 

100 – 150 Kč (40 km), doporučuji, byl jsem tam – výborné. V jiném termínu tam 

pojede i VKM 

 oběžník běží, potom ještě cca 14 dní na internetu e-mailovou poštou, zájezd 

nabídneme také ZO Mšec 

 již tradičně jsme v roce 2019 dělali naší včelařskou výstavu v rámci 

Novostrašeckého posvícení. Měli jsme trochu strach z malé účasti návštěvníků, 

protože jsme byli přesunuti do KC  

 obavy se naplnily pouze částečně, v dalších letech si musíme udělat sami reklamní 

kampaň na výstavu 

 výstava byla na téma včelí vosk – získávání a zpracování. Dále se na výstavě 

prodával med od př. Ibla a med ze včelařského kroužku. Ohlas výstavy byl velmi 

dobrý, účast návštěvníků dobrá. Med se prodal všechen a VKM si vydělalo letos 

dost peněz na svoji činnost 

 chtěl bych poděkovat všem, kteří intenzivně pomohli při organizaci výstavy: př. 

Halló, Ibl (živé včely a ochucený med), Andrášek, Muller, Fediková a děti z VKM. 

Profit z prodeje medu kroužku byl 14 tis. Kč 

 v roce 2020 již tradičně bude výstava opět, hledáme téma, snad chov matek, 

každá ruka, která pomůže, bude dobrá 

 Domedná 2019, akce byla již potřetí a dá se hodnotit jako úspěšná.  Asi víte, že ji 

děláme v Pecínově, s muzikou, spojené s finančním vypořádáním  včelařů za 

uplynulý rok. 

 Hlavně ale je to posezení a povídání si o včelách a všem možném, asi bychom byli 

rádi, kdyby byla větší účast včelařů, letos asi 35 včelařů 
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 v akci Domedná budeme v roce 2020 pokračovat, ale musíme se poradit, zda 

umístění do Pecínova je optimální, zda organizace večeří je optimální, zda hudba 

a prostředí musí být k tanci (tančily dva naše páry) a nestačila by hudba pouze k 

poslechu k poslechu 

 chceme Domednou rozšířit i o dětskou část, že by od 16 hodin byla Domedná pro 

děti s rodiči (hlavně VKM) a večer od 19 hodin Domedná pro včelaře. To si 

můžeme dovolit jenom díky Míše Kubičkové- druhé vedoucí VKM.  

 Na akci jsme letos dostali od Města příspěvek 1 700,- Kč, děkujeme  

 

Práce s mládeží 

 začali jsme s jedním kroužkem v 9/2016, od 9/2019 dva kroužky 

 kroužky pracují podle ročního plánu, který kopíruje plán práce od ústředí ČSV, cca 

42 schůzek za školní rok 

 v roce 2019 jsme se zúčastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela (středočeský 

kraj a Praha), našich dětí bylo šest a všichni se umístili v první polovině výsledkové 

listiny. Matěj Lindovský se umístil 4 ve své kategorii (z cca 45 účastníků v každé 

kategorii) 

 VKM má tři vlastní včelstva, vytočili jsme z nich 90 kg medu a prodali všechen, 

kromě medu, který děti dostaly k Vánocům 

 podzim 2019 účast VKM na akcích Města – rozsvícení Vánočního stromku, 

adventní akce v KC, výlety, spolupráce s ZŠ atd. 

 letos velká posila pro kroužek mladších dětí – Michala Kubičková, druhá vedoucí 

VKM  

 takže v roce 2020 v VKM pokračujeme a program do konce června je opravdu 

bohatý – namátkově: účast na Zlaté včele, návštěva v domově důchodců, zájezd 

do včelařského střediska Kožlany, zájezd do ZOO, opět účast na akcích Města na 

jaře, péče o vlastní včely  atd. 

 na činnost VKM se podařilo získat dotaci od KÚ na vybavení pro zpracování 

včelího vosku a dále dotace od Města na vybavení včelařské díly (především 

sponkovačka s kompresorem) – děkujeme 

 hlavním úspěchem práce ve VKM je, že čtyři děti již mají vlastní včely -  Tonička, 

Klárka, Doubravka a Metoděj. Vedlejší efekt VKM – rodiče aktivní ve spolku. 

 závěrem bych chtěl poděkovat př. Halló za pomoc se včelařským kroužkem a p. 

Lípovi (otci Toničky) za zasvěcené přednášky o nektaronosných a pylonosných 

rostlinách 

Fortna 

 domek – dvě místnosti upravené na klubovnu s dílnou. Přes prázdniny drobné 

úpravy 
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 letos začne stavba technického zázemí našeho spolku – medárna, voskárna, sklad 

a záchody. Stavbu hradí Město, začne letos v březnu a konec možná na podzim. 

Dodavatel je vybrán a peníze Město má? 

 technické zázemí bude složit všem včelařům a VKM 

 základní vybavení medárny a voskárny již máme, je možno si ho zapůjčit, co a za 

kolik – čtyřrámkový ruční medomet (nádoby a cedníky), pařák na tavení vosku 

z celých rámků, sponkovačku s kompresorem na výrobu rámků, lis na mezistěny – 

půjčovné je 100,- Kč za jedno použití, délka zápůjčky cca 4 – 5 dnů, podle zájmu 

 

Rekapitulace hlavních akcí v roce 2020, kryté rozpočtem: 
 

 kvalitní provedení všech akcí zajišťující zdraví včel na našem území 

 besedy se včelaři v zimě 2020 a 2021 

 naučný zájezd včelařů do včelařského střediska v Kožlanech 

 výstava na Novostrašeckém posvícení 

 práce VKM se svým bohatým programem 

 Domedná 2020 – dospělí a děti 

 dohled nad výstavbou technického zázemí spolku na Fortně 

 spolupráce se ZŠ na osázení louky vedle Fortny v rámci přesunu včelstev VKM (v 

březnu stěhujeme včely) 

 

Práce orgánů spolku 

 

 výbor byl osmičlenný, scházel se jednou za měsíc, zápisy dostávají všichni včelaři, 

účast důvěrníků slabší, na jednom sezení výboru byl člen KRK 

 nyní navrhujeme výbor sedmičlenný, dva členové odešli pro pracovní 

zaneprázdněnost a jeden přibyl. Myslím, že tento výbor, pokud ho zvolíte, bude 

akceschopný  

 kontrolní komise byla tříčlenná a bude opět tříčlenná ve stejném složení, pokud 

ho tak zvolíte, uvítal bych účast některého člena KK na jednání výboru, KK také 

kontroluje i činnost výboru 

 důvěrníků bylo deset a bude devět, změna v důvěrníkovi v Rynholci (p. Zíma)a 

ubyl důvěrník v N. Strašecí (bude celé město  dělat př. Hančák) 

 Dnes všechny funkce ve spolku po pěti letech končí a vy budete volit orgány nové, 

lépe řečeno staronové 

 proto děkuji všem funkcionářům, kteří těch pět let pracovali v orgánech spolku, i 

těm, kteří skončili dříve než dnešním dnem 

 navržený výbor výrazně omládl, již pouze dva důchodci. To má dvě strany mince, 

diskuze bude fundovaná, věcná a závěry budou odborné. Pět osob z nově 
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navrhovaného výboru jsou v pracovním procesu, takže jejich časové možnosti 

jsou omezené. Ale všichni jsou připraveni v rámci možností odvést maximum 

  

 

Rozpočty 2019 a 2020 

 rozbor vyhodnocení rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu 2020, příloha k zápisu, 

komentář k některým vybraným položkám 

 od 1.1.2020 výbor odsouhlasil novou účetní našeho spolku – pí. Zuzanu Skibovou 

z Rudy. Důvodem je vzdálenost obce Krupá a obtížná komunikace se stávající 

účetní 

Ostatní 

 neměníme poplatky za léčení a odměny funkcionářům 

 ve Včelařství č. 1 jsou podmínky pro získání dotace na technické vybavení, je to 

individuální akce každého včelaře 

 výplata dotace za aerosol 2018 stále probíhá u prezence, dotace za aerosol již 

v dalších letech nebude 

 XI. sjezd ČSV v prosinci 2020, dostali jste stanovy a prosíme o připomínky, včetně 

připomínek, které si do nich dali šéfové z Prahy 

 důvěrníky prosím, aby mi po schůzi podepsali DPP na jejich činnost v roce 2020 

 

Nyní moji zprávu doplní zdravotník, jednatel a hospodář. Proto budete hlasovat o schválení 
této zprávy a třech doplňujících zpráv. 
 
Za sebe vám všem přeji úspěšný rok 2020, především zdraví, úspěchy v soukromém životě, 
ale i pracovním životě. Hodně potěšení se včelami.  Až budete v březnu dělat jarní prohlídku, 
tak ať pod víky najde silné a zdravé včely.  
 
 
 
 Předsedající připomněl, že zpráva předsedy obsahovala mimo jiné vyhodnocení rozpočtu za 
rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020, stručný plán činnosti spolku na rok 2020 a další. 
Otevírám rozpravu ke zprávě předsedy. Má někdo nějaký dotaz nebo připomínku?  
Bez připomínek. 
Připomínky nebyly a  proto dal předsedající hlasovat o výroční zprávě naší organizace a 
rozpočtu pro rok 2020, který je součástí přednesené zprávy: 
 
Pro: 49    Proti: 0   Zdržel se hlasování:   1 
 
Zpráva předsedy a rozpočet organizace pro rok 2020 byl schválen. Vyhodnocení rozpočtu za 
rok 2019 a schválený rozpočet na rok 2020 je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 
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Bod č.5  

 

Zpráva o stavu členské základny spolku - př. Muller 
 
Jednatel shrnul provozní a technické podmínky organizace, počet řádných, registrovaných a 

neorganizovaných členů, počet včelstev, produkci medu a vosku za rok 2019, chov matek.  

Dále vyjmenoval nové členy spolku, které schválil výbor organizace za členy v roce 2019.  

Řádných včelařů 94 

Včelařských kroužků 3 

Neorganizovaných včelařů 2 

Registrovaných včelařů 9 

Celkem stanovišť 111 

Celkem včelstev 697 

 

 

 

Předsedající vyzval přítomné, zda mají  dotaz, nebo připomínky k přednesené zprávě. 
Písemná zpráva je založena u tohoto zápisu. 
 

Dále předsedající schůze představil jubilanty v roce 2020:  
 

Náprstková Lenka - 70 roků   

Studnička Jiří - 75 roků   

Vyskočil Jiří - 80 roků   

Vitásek Petr - 70 roků   

Tůma Robert - 80 roků   

Hančák Milan - 70 roků             

Věcné dary  jubilantům předal předseda spolku. 
 
Bod č. 6 

 

Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky léčení 
včelstev v roce 2019 - př. Kubička 

 
Výsledky vyšetření měli na výskyt roztoče ze vzorků z ledna 2019 nebyl ke dni konání VČS 
k dispozici. Zdravotník přednesl velice podrobnou zprávu o zdravotním stavu včelstev a 
zásazích ve včelstev v roce 2019.  Dále přednesl doporučení k udržení dobrého zdravotního 
stavu včelstev pro rok 2020. Spolek se pokouší navázat těsnou spolupráci i s registrovanými 

  

https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/table?_app_extra_params=7b7480aa57d2b4f7a67064022e301e82a0ec60f1
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/table?_app_extra_params=412a73fe247e80b693987a7c7a4de2a59bdc9bc9
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/table?_app_extra_params=947604d639d6b5793b63bef4ec364fdd5fc29c05
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/table?_app_extra_params=00a40acd1758a15affa358feaa108f9b1d59bbdf
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/overview/28069
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/overview/39029
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/overview/47893
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/overview/46468
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/overview/57015
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/overview/9904
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včelaři, kteří mají včelstva v našem regionu. Ti by měli pravidelně informovat náš spolek o 
výsledcích léčení svých včelstev. Všichni byli pozváni na dnešní schůzi, ale nepřišel žádný.  
Dále upozornil na třetí kolo akce Hrr na mor, které by se měli zúčastnit všichni včelaři, kteří 
nejsou v ochranném pásmu na MVP. Vzorky musí být polepeny etiketami, které jsou 
v časopise Včelařství č. 2/2020. Sběr vzorků je do 20.3.2020. 
Upozornil na oběžník, kde je možnost objednání dvou druhů Formidolů, oddělků, 
desinfekčních prostředků a matečníků. Oddělky jsou za 1500,- Kč a léčivo je již s nižší dotací. 
Zhodnotil situaci v ochranných pásmech včelího moru a připomněl opatření, které nás čekají 
v nejbližší době. Mimořádné veterinární opatření bylo v roce 2019 vyhlášeno jedno, další 
veterinární opatření platí z roku 2019, lokalizováno bylo pět stanovišť napadených MVP 
v našem regionu. 
Pro eventuální jarní přeléčení se objednává léčivo po uzavření objednávek od všech 12 
základních organizací v okrese Rakovník. Pokud se bude přeléčovat, tak komisionálně, za 
přítomnosti důvěrníka. Zatím jsou od včelařů hlášeny velké spady roztočů. 
V závěru zdravotník poděkoval za práci všem důvěrníkům. 
 
Předsedající vyzval přítomné, zda mají  dotaz, nebo připomínky k přednesené zprávě. Písemná 
zpráva je založena u tohoto zápisu. 
 
 

Bod č.7. 
 

Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci - př. Andrášek, př. Štýbrová 

 
Hospodář organizace přednesl zprávu o movitém majetku organizace. O majetek je řádně 
pečováno a je k dispozici pro všechny členy ZO (je uvedeno na web stránkách). Byla 
provedena řádná inventarizace majetku k 4.2.2020 a je o ní sepsán zápis, který je uložen u 
účetní. Výsledek inventarizace nevykázal žádný rozdíl mezi účetním a skutečným stavem. 
Celková hodnota majetku spolku je k 31.12.2019 celkem 229 391,- Kč. Hodnota majetku 
spolku se především zvýšila o včelařské potřeby pořízené z dotace Krajského úřadu 
Středočeského kraje a z grantu od Města Nové Strašecí (lis na mezistěny a pařák na tavení 
celých rámků). 
Zdůraznil, že po ukončení léčení jsou důvěrníci povinni vrátit kompresory a vyvíječe zpět  
v dobrém stavu, event. upozornit na případné závady.   
Dále př. Štýbrová, pokladní spolku, přednesla výsledek inventarizace pokladny spolku 
k 8.2.2020. Inventarizace byla provedena komisí, ve složení př. Štýbrová a př. Hubka. Bylo 
ověřeno, že skutečný stav pokladny je totožný se stavem v účetnictví, a to ve výši 39 837,- Kč. 
Nebyl vykázán žádný schodek. 
Předsedající vyzval přítomné, zda mají  nějaký dotaz, nebo připomínky k předneseným 
zprávám. 
Připomínky ani dotazy nebyly. 
Písemná zpráva je založena u tohoto zápisu. 
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Bod č.8. 
 

Zpráva kontrolní  komise (dále jen KK) za rok 2019 - př. Štýbr 
 
Člen KK přednesl zprávu o kontrole hospodaření spolku za rok 2019. Konstatoval, že veškeré 
doklady jsou vedeny v souladu s předpisy o účetnictví. KK neshledal žádné pochybení 
v hospodaření organizace. Současně prověřil stav pokladny k 31.12.2019 a stav financí na 
běžném účtu k témuž datu: 
Pokladna    39 353,- Kč 

Účet v KB    68 713,64 Kč 

Ke zprávě předsedy KK nebyla vedena žádná rozprava, nikdo neměl žádný dotaz, a proto bylo 
hlasováno. 
 

Pro:   50     Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 
Zpráva KK byla schválena tak, jak byla přednesena. 
Písemná zpráva KK je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
Bod.č.9.  

Volby do výboru ZO ČSV, do kontrolní a revizní komise ZO ČSV, důvěrníků a delegátů na 
okresní konferenci ČSV –  př. Halló   

Protože je rok 2019 posledním rokem funkčního období všech funkcionářů spolku, budeme na 
dnešní schůzi volit kompletně všechny orgány spolku. Výbor spolku navrhuje, aby se volilo 
aklamací a vždy každý orgán jako celek. Má k tomuto návrhu někdo připomínku, nebo jiný 
návrh. 

Nemá, předsedající nechal proto o tomto návrhu hlasovat. 

  

Pro:   50     Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 

Návrh byl schválen všemi hlasy. 

 

Výbor spolku vám překládá kandidátku na složení výboru spolku: Pavel Andrášek, Tomáš 
Bačkovský, František Ošmyk, Miroslav Halló, Jiří Hubka, Miloslav Kubička, Radka Štýbrová. 
Výbor spolku bude sedmičlenný. 

 Má někdo připomínky, nebo jiný návrh na složení výboru.  

Návrhy nejsou,  předsedající nechal hlasovat o složení výboru spolku. 

Pro:   50     Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 

 

Výbor spolku vám předkládá kandidátku na složení kontrolní komise spolku: Luboš Hejda, 
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Milan Mansfeld, Martin Štýbr.  

Má někdo připomínky, nebo jiný návrh na složení kontrolní komise. 

Návrhy nejsou, předsedající nechal hlasovat o složení kontrolní komise. 

Pro:   50     Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 

 

Výbor spolku navrhuje tyto důvěrníky spolku pro jednotlivá území, na kterých působí spolek: 
Milan Hančák, Josef Hošek, Jiří Hubka, Vít Ibl, Tomáš Kučaba, Lenka Náprstková, Jaroslav 
Polák, Jiří Studnička, Pavel Zíma. 

Má někdo připomínky, nebo jiný návrh na složení důvěrníků. 

Návrhy nejsou, předsedající nechal  hlasovat o složení důvěrníků. 

Pro:   50     Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 

Výbor spolku navrhuje delegáty na okresní konferenci ČSV v Rakovníku: Tomáš Bačkovský, 
Miroslav Halló, Jiří Hubka. Náhradník: Miloslav Kubička.  

Kandidát do republikového výboru ČSV: Miroslav Halló. 

Má někdo připomínky, nebo jiný návrh na delegáty na konferenci OO ČSV, nebo k návrhu 
člena RV za okres Rakovník. 

Návrhy nejsou, předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu. 

Pro:   50     Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 

Po ukončení této schůze se sejde nový výbor spolku a staronová kontrolní komise a rozdělí si 
hlasováním jednotlivé funkce. 

  

   

Bod č. 10                
 

Diskuze - př. Halló 
 
V diskuzi vystoupili: 
Mgr. Filip (starosta N. Strašecí) – pozdrav členské schůzi, informace o stavbě hospodářského 
zázemí spolku na Fortně 
pí. Urbanová (starostka obce Ruda) – poděkování za činnost a zdravice 
př. Lavička (předseda ZO ČSV Mšec) – zdravice, situace po roku 2019 ve včelstev, kritika SVS 
př. Halló – odpovědnost včelařů za léčení, akce Hrr na mor – termíny, širší nabídka léčiv na 
bázi přírodních kyselin, připomenout připomínkování stanov ČSV, podzimní léčení tradičním 
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způsobem OO doporučuje, stav ve vedení svazu, sjezd ČSV na podzim 2020 – kdo povede 
svaz, poděkování výboru za přípravu této VČS 
př. Hubka – upozornění na zajímavý zájezd, který pořádá spolek 20.6. do střediska 
v Kožlanech 
př. Polák – žádost o monitorování všech neznámých včelstev, navrhuje hodnotit letní léčení 
podle odběru Formidolu 
př. Rus – nabídka na sehnání osiva pro včelaře nektaronosných rostlin  
 
 
Bod č. 11 

 

Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a př. Halló 
 

Předsedající požádal předsedu návrhové komise o přednesení usnesení. 
 
Členská schůze 
 

A. Schválila: 

1. Výroční zprávu o činnosti spolku a finančním hospodaření spolku za rok 2019, 

zaměření činnosti spolku na rok 2020 a finanční rozpočet spolku na rok 2020 

2. Zprávu kontrolní komise spolku za rok 2019 

 

B. Stanovila: 

 

1. Počet členů výboru spolku  7. 

2. Počet členů kontrolní a revizní komise  3.  

 

 

C. Zvolila: 

 

1. Do výboru spolku:  Pavel Andrášek, Tomáš Bačkovský, Miroslav Halló, Jiří Hubka, 
Miloslav Kubička, František Ošmyk, Radka Štýbrová 

2. Do kontrolní a revizní komise spolku:  Luboš Hejda, Milan Mansfeld, Martin Štýbr 

3. Delegáty na okresní konferenci ČSV: Tomáš Bačkovský, Miroslav Halló, Jiří Hubka  

4. Náhradníka na okresní konferenci: Miloslav Kubička 

5. Důvěrníky:  Milan Hančák, Josef Hošek, Jiří Hubka, Vít Ibl, Tomáš Kučaba, Lenka 

Náprstková, Jaroslav Polák, Jiří Studnička, Pavel Zíma 

 

 

 

D. Navrhuje tyto kandidáty: 

 

1. Do výboru OO ČSV: Miroslav Halló, Jiří Hubka 
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2. Do okresní kontrolní komise ČSV:  nikdo 

3. Do Republikového výboru ČSV: Miroslav Halló 

4. Do Ústřední kontrolní komise:  nikdo 

 

 

E. Kontrola plnění úkolů, vyplývajících z diskuze na minulé VČS 2018 

 

1. Změnit registrační list spolku v souladu s dnešními změnami ve složení výboru a 

se změnou sídla spolku. Současně upravit zápis v celostátním registru spolků - 

splněno. 

2. Věcně a organizačně zajistit veškeré úkoly SVS, vyplývající s usnesení SVS 

o existenci ochranného pásma na MVP na území našeho spolku - splněno. 

3. Zajistit maximální účast včelařů na akci „Hrr na mor“ a organizačně tuto akci 

zajistit – částečně splněno. 

4. Pokračovat v práci s mládeží ve výuce včelařství a v praktickém výcviku - splněno. 

 

 

F. Uložila výboru spolku následující úkoly, vyplývající z průběhu dnešní schůze: 

 

1. Změnit registrační list spolku v souladu s dnešními změnami ve složení výboru. 

Současně upravit zápis v celostátním registru spolků. 

2. Věcně a organizačně zajistit veškeré úkoly SVS, vyplývající s usnesení SVS 

o existenci ochranného pásma na MVP na území našeho spolku. 

3. Zajistit maximální účast včelařů na akci „Hrr na mor“ v roce 2020 a organizačně 

tuto akci zajistit. 

4. Pokračovat v práci s mládeží ve výuce včelařství, ekologii a v praktickém výcviku 

práce se včelami. 

5. Aktivně se zúčastnit dohledu na výstavbě technologického zázemí spolku v sídle 

spolku na Fortně. 

6. Zajistit věcně a organizačně akce plánované na rok 2020 a finančně kryté 

schváleným rozpočtem. 

7. Organizovat podzimní léčení včelstev v roce 2020 tak, aby se léčení zúčastnili 

všichni včelaři spolku. 

8. Zajistit připomínkování stávajících stanov ČSV (včetně připomínek od ústředí ČSV)  

tak, aby připomínky byly podkladem k jednání XI. sjezdu ČSV. 

9. Zmapovat  a aktualizovat existenci neorganizovaných včelařů v rámci území naší 

organizace 

10. Do konce února 2020 bude předána dokumentace a přístup do CIS od př. Mullera. 

   

Následně bylo o usnesení hlasováno: 
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Pro :    50    Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
Usnesení z VČS  bylo schváleno. 
 

 

 

 

Bod č. 12 

 

Závěr – předseda spolku př. Jiří Hubka 
 
Předseda poděkoval všem členům za účast na VČS a současně poděkoval všem hostům za 
příspěvky v diskuzi. Současně popřál všem včelařům úspěšný včelařský rok 2020. 
 
Po ukončení schůze byl podáván oběd a občerstvení. 
 

 

 

Zapsal 8.2.2020  Jiří Hubka 
        
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Př. J. Studnička 
 
 
Př. P. Andrášek 
 
 
V Novém Strašecí dne 8.2.2020 


