Zápis ze schůze MěV a KRK ČSV Praha
Datum:

21.3.2016

Místo:

restaurace „U Váhy“, Praha - Smíchov

Schůzi řídil:

p. Cafourek

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

Omluveni : p. Brabec, p. Těhník

Zápis uvolněn dne: 23.03.16
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Agenda - bylo projednáno / dohodnuto / uloženo (Z: zodpovídá T: termín)
Byl schválen program schůze:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

Úvod / přivítání (p. Marek)
Volba řídícího schůze (p. Cafourek)
Informace o výročních čl. schůzích ZO
Přeregistrace MěV
Vyúčtování členských příspěvků v CIS
Info o posledním zasedání RV v Nasavrkách
Kooptace p. Kučmaše do MěV
Včelstva „půda Křemencova“
Besedy pražských včelařů podzim 2016 – jaro 2017
„Zlatá včela“ v Rakovníku 7.5.2016
Nákazová situace
Příští schůze

1/ Předseda p. Marek přivítal přítomné.

2/ Řídícím schůze byl zvolen p. Cafourek.

3/ V období od minulé schůze MěV proběhly tyto schůze ZO:
- ZO Praha 5 účast p. Cafourek + Uváčik + Drahoš
- ZO Praha Zbraslav

účast p. Marek

- ZO Praha 7, 8, 9

účast p. Cafourek

oslava 110 let trvání spolku

- ZO Praha Modřany bez účasti MěV (p. Slaba měl info o 17.3.2016, schůze ale 9.3.2016)

4/ Přeregistrace MěV
zajišťuje p. Uváčik
Z: p. Uváčik

- prověřit možnost zřízení datové schránky
- dokončit zpracování potřebných dokladů

T: do příští schůze MěV
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5/ CIS – vyúčtování členských příspěvků
p. Cafourek informoval, že 4 ZO z Prahy dosud neprovedly vyúčtování v CISu. Tím je blokováno
zpracování účetní uzávěrky za loňský rok. MěV žádá uvedené ZO o okamžitou nápravu
Z: ZO Horní Počernice, ZO Praha 10, ZO Praha 5 Řeporyje a ZO Praha Zbraslav

T: co nejdříve

6/ Informace o průběhu posledního zasedání RV v Nasavrkách.
P. Cafourek doplnil informace, které už rozeslal mailem na všechny ZO, o některé další :
- nepotvrdily se zákulisní informace o chystaném odtržení moravských spolků od svazu
- rozpočet svazu na rok 2016 – dochází ke korekci dotace NNO (20 Mio) na 15 Mio.
Proto se aktivně jedná se státními orgány o další mimořádné příspěvky (dotace) a
připravuje se úsporný rozpočet svazu. Ale příspěvek do svépomocného fondu se
nemění.
- Včelpo – dochází k úniku i citlivých informací o řešeních a parametrech této kauzy do
medií, což poškozuje zájmy Včelpa a svazu. Média dostávají neověřené informace, fakta
vytržená z kontextu a často citují „zasvěcence“, kteří mají již jiné zájmy, nežli prospět ČSV.
informace o nových pracovnících sekretariátu ČSV:
nový tajemník ing. Petr Šerák
nový právník Mgr. David Zdvořáček

7/ Kooptace p. Kučmaše do MěV
P. Cafourek informoval, že byla tato kooptace oprávněně kritizována – pro neexistenci takového
postupu ve stanovách. p. Cafourek se obrátil na právní oddělení svazu s oficiální žádostí o
stanovení správného postupu. Svaz zatím neodpověděl.
Z: p. Cafourek – zaurgovat vyjádření svazu

T: neprodleně

8/ Včelstva na stanovišti „půda v Sekretariátu ČSV, Křemencova, Praha 1“
P. Cafourek konstatuje setrvalý stav:
- chovatel není registrován v žádné pražské ZO ČSV
- není informace o zdravotní certifikaci včelstev a o léčeních a vyšetřeních včelstev
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Z: p. Cafourek – vyžadovat od svazu dodržování standardních postupů pro registraci chovatele a
správného postupu léčení a chovu včelstev
T: do příští schůze

9/ Zajištění besed pražských včelařů na období podzim 2016 – jaro 2017
Z: p. Uváčik – odpovědný za výběr lektorů / témat a místa konání, přípravu
Z: všichni členové MěV – návrhy na lektory / témata

T: průběžně

T: příští schůze MěV

10/ „Zlatá včela“ v Rakovníku 7. 5. 2016
Oblastní kolo soutěže ZLATÁ VČELA pro Prahu a Středočeský kraj organizuje MěV ČSV Praha ve
spolupráci s VKM Rakovčelaříci a VKM Vyšehradští včelaříci. P. Cafourek informoval o přípravě
této soutěže, která proběhne 6. – 8. května 2016 v Rakovníku. Členové MěV ČSV Praha byli
vyzváni ke spolupráci a účasti.

11/ Nákazová situace
- MVP – vyhlášení nového ohniska (Kyje) a nového ochr. pásma stále oficiálně SVS
neprovedla – čeká se na Úřední desku města
- Varoa – platí nové nařízení SVS:
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Praha je obec uvedená v příloze 1 a 2 – t.j. podle nařízení není stanoveno
předjarní preventivní ošetření plodu (ExM310) ani letní preventivní
ošetření (ExM 320).
MěV přes výše uvedené doporučuje postupovat individuálně a léčit na základě
místního výskytu Varoa a zkušeností s léčením Varoa i nad rámec výše uvedeného
nařízení.
12/ Příští schůze: 25. dubna 2016 od 17:00 hod salonek restaurace „U Váhy“
Z: p. Uváčik – včas pozvat členy MěV a KRK mailem a zarezervovat salonek.

Zápis provedl a zapsal

21 . března 2016

Kontrola / připomínky

22. března 2016 p. Cafourek
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