Zápis ze schůze MěV a KRK ČSV Praha
Datum:

14.9.2015

Místo:

restaurace LOKAL BLOK, Praha - Smíchov

Schůzi řídil:

p. Cafourek

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

Zápis uvolněn dne: 29.09.15
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Agenda - bylo projednáno / dohodnuto / uloženo (Z: zodpovídá T: termín)
Byl schválen program schůze:
1/
2/
3/
4/
5/

Úvod / přivítání (p. Marek)
Volba řídícího schůze (p. Cafourek)
Zdravotní situace
Exkurze / zájezd (p. Těhník)
Různé, kontrola úkolů z minulé schůze

1/ Předseda p. Marek přivítal přítomné.

2/ Řídícím schůze byl zvolen p. Cafourek.

3/ P. Dlouhý informoval o ohnisku MVP v katastru Běchovic a o zřízení ochraných pásem
v působnosti MěV Praha a OO Praha-východ.
M.j. informoval o rozdílech v opatřeních a rozsahu obou pásem
- Praha

- prohlídky a rozbor měli do 30.10.2015
- Stupice zde mylně

- Praha-východ

- rozbor měli až na jaře 2016
- sem patří Stupice

ZO Dolní Počernice svolává mimořádnou členskou schůzi na 15.9.2015.
Informaci o zřízení ochr. pásem rozeslal na ZO p. Drahoš.
p. Těhník v této souvislosti vyzval k provedení už dříve formulovaného záměru – prověřit a
dohodnout (jednáním všech ZO) územní působnost ZO.
Bylo rozhodnuto, že MěV zorganizuje jednání dne 19. října 2015 od 17 hod v budově SVS
Slezská ul. za účasti zástupců všech ZO a to s tímto programem:
- územní působnost ZO v Praze
- CIS
- účty a dotace 1.D
Z toho také vyplynuly tyto úkoly:
Z: p. Cafourek – zajištění sálu / pozvánky
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Z: p. Dlouhý – zpracování podkladů pro územní působnost / rozeslání na ZO a MěV
T: 12.10.2015
Z: p. Cafourek – umožní přístup p. Dlouhému na CIS MěV Praha T: 24.9.2015
Z: p. Uváčik – rozešle mail na ZO s žádostí dodělat CIS do 25. září T: 16.9.2015

4/ P. Těhník informoval o termínu a náplni exkurze (vzdělávací akce):
- termín:

sobota 28.11.2015

- místo:

VÚ včelařský Dol

náplň:

„Zodpovědný včelař – spokojený zákazník“

ing, Titěra + ??

trendy ve včelaření, nemoci
dopolední blok - oběd – odpolední blok
P. Cafourek v souvislosti se svou účastí 7. září na jednání OO Praha-západ informoval o
předběžné dohodě o přizvání ZO Praha-západ na tuto akci (na jaře by recipročně OO Prahazápad uspořádala vlastní akci a přizvala ZO z Prahy)
Z: p. Těhník – dojednat akci, pozvat ZO z Prahy a OO Praha-západ, dořešit financování (vlak /
jiný způsob?), vzdělávací akce (1 nebo 2?)
T: 20. září 2015

5/ Různé
- p. Marek a Cafourek
imformovali o zastoupení na Podzimních dnech českého medu ve dnech 18. a 19. září

- p. Slaba
informoval o zajištění razítek pro MěV se „z.s.“ u ČSV.
Bylo dohodnuto barevné provedení.
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- p. Mirovský
vyzval k vytvoření zcela samostatných (zapsaný spolek místo pobočný spolek) z pražských ZO
včetně nátlaku na ústředí v podobě odepření příspěvků
V diskuzi bylo konstatováno, že
- pravděpodobnost prosazení stanov to umožňujících (= nesouhlas s oficiálním
návrhem stanov) v novém RV a na X. sjezdu je omezená
- ani stávající stanovy neumožňují (bez souhlasu ústředí) transformaci ZO na zcela
samostatný právní subjekt
- není pravděpodobné, že by takovou transformaci chtěli všichni členové ZO (tím by
došlo jen k vyčlenění rebelů, ale ZO se subjektivitou pobočných spolků by existovaly
dále)
Z diskuze vyplynul tento úkol:
Z: všichni členové MěV – zjistí názory a podporu členů ZO

T: 30.10.2015

- p. Cafourek
informoval o jednáních na ústředí ČSV ohledně umístění včelstev v Křemencově ulici
v rozporu s veterinárními předpisy a o zřízení ZO se sídlem v Křemencově ulici.
Co se týká včelstev ústředí přiznalo, že pochybili a informovali, že probíhají jednání s MěVS
s cílem dodatečně zajistit splnění předpisů a povinností.
Co se týká zřízení ZO v Křemencově ulici jsou tajemník p. Petrů a právnička ČSV názoru, že
zřízení této ZO nebylo a není v rozporu se stanovami a předpisy ČSV. V tomto smyslu (že vše
je O.K.) se právnička vyjádřila ve svém mailu.
Protože MěV ČSV zásadně nesouhlasí s tímto názorem, navštíví p. Cafourek v nejbližším
období znovu sekretariát ČSV .

p. Dlouhý
informoval, že stále trvá úkol vyplatit ZO Dolní Počernice 10.000 Kč (příspěvek Phy 14 pro ZO,
která nemá vlastní účet) z účtu MěV
Z: p. Slaba a Dlouhý
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Příští schůze: dohodnuto uskutečnit 19. října po skončení jednání v objektu SVS, Slezská ul
(viz bod 4 výše)
Z: p. Uváčik do 21.9. zajistí sál a oznámí v pozvánce na schůzi

Zápis provedl a zapsal

14 . září 2015

Kontrola / připomínky

do 20. září 2015 p. Cafourek a p. Uváčik

Uvolnění finální verze

29. září 2015 mailem J.Dlouhý 
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