Zápis z
Výborové schůze Okresního výboru ČSV Okresní organizace Vyškov,
která se konala dne 15. 9.2016 ve Slavíkovicích začátek 17.00hod,
s následujícím programem

1.Informace o zapsaném spolku
2. Informace o zájezdu(25.6.2016)
3. Informace o zdravotním stavu včelstev v okresu
4 .Dotace JM kraje, a seznámení členů výboru se závěry KKV
5. Informace z RV
6. Informace o stavu financí OO ČSV Vyškov
7. Návrh pořádání „Včelařského jarmarku hobby včelařů okresu Vyškov“
8. Návrh programu „družební akce Výboru OO ČSV a výboru OO ČSV Nový Jičín“
9.Přerozdělení katastrů
Průběh schůze:
1.Schůzi zahájil předseda př.Hartl, seznámil přítomné s anabázi při hledání místa pro umístění
sídla OO ČSV Vyškov. Neochota a arogance odpovědných osob na Městském úřadu Vyškov.
Dále finanční požadavek MěÚ Slavkov a Bučovice v případě poskytnutí místnosti.Až
písemný požadavek př Hartla na hejtmana JM zabezpečil možnost jednání o umístění sídla
OO ČSV Vyškov v budově organizace Maják ve Vyškově. Reálná možnost zabezpečení
místnosti (sídla)na konci měsíce září.
2.O zájezdu který proběhl dne 25.6.2016 informoval př.Lauro, zároveň nechal dodatečně
hlasovat o spolufinancování zájezdu Okresním výborem. Částka 2355 kč byla schválená
jednohlasně.
3 .O zdravotním stavu včelstev v okresu informoval př. Nohel. Informoval o výskytu moru
včelího plodu v sousedních okresech a o způsobu rozdělení krabiček na vyšetření zimní měly
na mor včelího plodu.
4.Na KKV se zúčastnil př. Hartl- seznámil výbor s možností čerpání dotací z JM kraje na
jednotlivé projekty. Dále informoval o lhůtách odevzdání vzorků zimní měly na vyšetření na
mor včelího plodu.Pro okres Vyškov bylo stanoveno 150 vzorků. Vyšetření by mělo

proběhnout u základních organizací sousedících s okresem Kroměříž .V případě ,že výběrové
řízení vyhraje Dol budou zajištěny tuby.Prezentoval vystoupení př.Hanušky o návrhu zvýšení
členského příspěvku z 200kč na 300kč.Jedná se o to,že ČSV pravděpodobně nedostane dotace
a momentálně je v červených číslech.
5. Informace z RV přednesl př.Žák- seznámil výbor s možnýma změnami ve veterinárním
zákoně který má mít novou podobu příští rok(v případě když se u včelaře s několika
stanovišti vyskytne mor včelího plodu na jednom st. bude povinnost vyšetřit všechny
stanoviště) Dále informoval o přípravě nového programu na CISu operativní posílání
výsledků vyšetření moru včelího plodu. Nebudou se školit prohlížitelé včelstev.
6 . Zprávu o hospodaření s finančními prostředky přednesl vzhledem k nepřítomnosti př.
Pilátové př.Hartl. Informoval přítomné o nezaplaceném dopravném na léčiva u ZO Ivanovice
na Hané ,Otnice a Ruprechtov a Šaratice. Dále informoval o způsobu rozdělení administrace
dotace D1 a to: svaz 44,4% OO 30,8%a ZO 28,8%
7.Návrh pořádání Včelařského jarmarku hobby včelařů Vyškovského okresu. S návrhem
pořádání této akce výbor seznámil př.Lauro dále požádal výbor OO ČSV Vyškov o seznámení
ZO a o zpětnou vazbu do konce měsíce říjen. Odpovědět na otázky:







Jestli organizovat anebo ne
Rok 2016 nebo 2017
Návrh místa konání
Možnost prezentace jednotlivých ZO
Možnost a ochota finančního příspěvku ZO
Ochota jednotlivých ZO přispět osobami do organizačního výboru

8.Návrh programu družební akce mezi Výborem OO ČSV Vyškov a OO ČSV Nový Jičín. S
návrhem seznámil přítomné př.Lauro. Požádal výbor o možné návrhy kde by se tato akce
mohla uskutečnit a návrhy na možnost ukázky včelnice nebo včelínu, eventuálně kulturního
programu.
9.př.Hartl upozornil na problém který přetrvává a to rozdělení katastrů mezi ZO Rousínov a
ZO Rousínov-Vítovice a ZO Vyškov a ZOVyškovv-Hamiltony. Dále informoval ,o situaci
kdy některé ZO mají uvedené KÚ které jim nepatří.
Upozornění pro ZO:Po jednání s př,Krejčím(CIS) bude veškerá komunikace OO Vyškov a
ZO vedena přes oficiální a né soukromé adresy
Usnesení:
Výbor OO ČSV Vyškov na svém jednání dne 15. 9. 2016 schválil a to ze 17 členů bylo
přítomno 13 členů jednohlasně :
-předložené hospodaření s finančními prostředky
-spolufinancování zájezdu Okresním výborem
Zápis provedl: Jednatel Ing. Jozef LAURO

