Zápis ze schůze MěV a KRK ČSV Praha
Datum:

22.12.2015

Místo:

restaurace u Váhy, Praha - Smíchov

Schůzi řídil:

p. Cafourek

Zaznamenal: p. Dlouhý
Přítomni (sken originálu prezenční listiny):

Zápis uvolněn dne: 13.01.16
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Agenda - bylo projednáno / dohodnuto / uloženo (Z: zodpovídá T: termín)
Byl schválen program schůze:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Úvod / přivítání (p. Marek)
Volba řídícího schůze (p. Cafourek)
Předání nových razítek MěV
Nákazová situace
Informace o X. sjezdu
Různé

1/ Předseda p. Marek přivítal přítomné.
Hostem byl p. Luděk Sojka (Praha – západ)

2/ Řídícím schůze byl zvolen p. Cafourek.

3/ Byla rozdána / přidělena nová razítka MěV ČSV a to takto:
raz.č.1

předseda p. Marek

raz. č.2

místopředseda p. Cafourek

raz.č.3

jednatel p. Uváčik

raz. č.4

rezerva

raz.č.5

pokladník p. Slaba

4/ Nákazová situace
p. Cafourek informoval, že bylo ukončeno pásmo na Praze 6 a že nebyly zjištěny nové
klinické příznaky MVP ani u naposledy vyšetřených vzorků podzimní měli z pásma Prahy –
Běchovic.
p. Dlouhý informoval o zjištění klinických příznaků MVP v katastru Kyje (ZO Dolní Počernice)
u včelaře, který skončil se včelařením v létě 2015 po uhynutí včelstva. Klinika zjištěna VÚ Dol
i SVS v plástech. Úly a pomůcky byly už komisionálně zlikvidovány.
Je to bez vlivu na existující pásmo (není to nové ohnisko ani se neprodlužuje termín ukončení
pásma).
ZO Dolní Počernice se rozhodla, provést u včelařů z katastru Hrdlořezy s vyšetřením jarní
měli na Varoa také vyšetření na MVP (včelaři mimo ochr. pásmo Praha – Běchovice). Provede
se na náklady ZO.
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ZO Dolní Počernice doporučuje i jiným ZO s včelstvy z okolí Kyjí zvážit, zda také neprovedou
testy na MVP.
Z: p. Dlouhý + p. Drahoš

Návrh textu s doporučením zvážit vyšetření na MVP

T: 15.1.2016

5/ p. Cafourek a p. Sojka informovali o průběhu a výsledcích X. sjezdu, m.j. o tom, že
- p. Cafourek byl schválen jako člen RV za okres (město) Prahu
- od ZO dostali naši delegáti doporučení hlasovat takto:
- 3x pro nikoho
- 1x pro Brücklera
- 2x pro Machová
- 1. kolo: 36 pro Brücklera, 38 pro Machovou
- před druhým kolem Brückler odstoupil
- 2. kolo: Machová 45 hlasů
- krátce po konání sjezdu rezignovali na členství v RV p. Hrabák a p. Sciskala
6/ Různé
6.1 P. Ingrová rezignuje na funkci referenta pro osvětu. MěV ji poděkoval za dlouhodobě a
dobře vykonávanou práci pro MěV.
Z: všichni

Navrhnout kooptaci nového člena MěV za p. Ingrovou

T: příští schůze
6.2 P. Mirovský ukončil členstí v ČSV. Nutno najít náhradu do MěV (revizní komise).
Z: všichni

Navrhnout kooptaci nového člena MěV, nejlépe ze ZO bez dosavadního
zastoupení v MěV

T: příští schůze
6.3 Situace v ZO Újezd n.L. bez významné změny: členské příspěvky zaplaceny, nový jednatel
ZO stále nenalezen, nový spolek nekonstituován, sídlo ZO nenalezeno
Z: p. Těhník

Informovat o vývoji v ZO

T: příští schůze MěV
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Z: MěV

Nalézt řešení, pokud se situace nezmění

T: po příští schůzi MěV
6.4 p. Dlouhý na příští schůzi bude referovat o návrhu územní působnosti ZO
Z: p. Dlouhý

T: příští schůze

6.5 všechny ZO by měly informovat MěV o termínech a místě konání výroční schůze
Z: p.Cafourek vyzvat ZO mailem

T: co nejdříve

Z: p. Uváčik zajistit delegáty MěV na jednotlivé schůze ZO T: do konce ledna 2016

6.6. Na návrh OO ČSV Praha-západ bylo dohodnuto školení pražských včelařů: dne 16.
března od 17:00 hod. - ing. Kammler – léčení včelstev

6.7 příští schůze: 18. ledna od 17 hod restaurace u Váhy

Zápis provedl a zapsal

11 . ledna 2016

Zápis uvolněn

13. ledna 2016
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