Informace z jednání KKV Brno ze dne 29.6.2015
Na tomto jednání se probírala informace ohledně dotací, které byly zvýšeny o 2
miliony Kč oproti začínající aktivitě KKV kde byl požadavek 1 milion Kč.
Byly uspokojeny všechny požadavky, které měly potřebné náležitosti.
Dalším bodem jednání byla volba funkcionářů KKV.
Předseda – byl zvolen přítel Hanuška
Místopředseda- byl zvolen přítel Pantůček
Jednatel- byl zvolen přítel Veverka
Přítel Veverka přednesl požadavek na financování střediska Rosice, které bylo
předáno kraji. Byla přednesena otázka financování a dokoupení potřebných
pomůcek pro činnost stanice. Zde byl návrh, využít tuto stanici pro různé
vzdělávací akce. S tím nemám problém, ale bylo by dobré, v případě, že se
budou jednotlivé okresy podílet na financování této stanice, aby bylo přes tuto
stanici možné zvyšovat úroveň našich chovů v kvalitě matek.
Další bod jednání byla nákazová situace v oblasti moru. Zde doporučil přítel
Pantůček vyšetřit včelstva v okrese Vyškov, která se nachází v dotyku s okresem
Prostějov. V tomto okrese se mor plodu znovu objevil. Přítel Pantůček předloží
návrhy, koho by se toto vyšetření mělo dotknout. Měli by jsme po předložení
návrhu uvědomit dotčené organizace a v maximální míře jim poskytnout
pomoc.
Dále přítel Pantůček informoval o přípravě školení zdravotních referentů
v lednu až v březnu 2016 a mělo by to být po krajích. Z naší strany to znamená
maximální účast zdravotníků z okresu Vyškov. Školení bude v délce 6 hodin a
bude se jednat jak o změny v zákonech, tak i ukázky z praxe.
Dalším bodem byl plán na krajský aktiv, který je každým rokem v Brně. Ze
strany ZO je velmi malá účast. V tomto roce je to naplánováno na 26.9.2015,
ale bude to ještě upřesněno, kde se bude konat.
Posledním bodem bylo dořešení působnosti jednotlivých organizací z hlediska
stanov (každá ZO má svoji působnost v určitém katastru). Zde jsem vystoupil a
seznámil jsem členy ze situací, která nastala v ZO Rousínov, kde vznikly 2
organizace. Kdo bude mít zapsána včelstva ve správném katastru a kdo bude

muset platit registrační poplatek i když má včelstva doma a na svém území?
Vystoupení jednotlivých členů byla někdy úsměvná. Až po návrh aby ZO měla
minimálně 10 členů, jinak se musí sloučit. Navrhoval jsem nechat to tak a přítel
Pantůček se přidal. Pokud je to v rámci jednoho okresu či kraje, z hlediska
nařízení SVS, tak se nic nemění a všichni musí dodržovat nařízení SVS.
Zapsal dne 29.6.2015 Josef Hartl

