Zápis ze schůze MěV a KRK ČSV Praha
Datum:

25. 4. 2016

Místo:

restaurace „U Váhy“, Praha - Smíchov

Schůzi řídil:

p. Cafourek

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

Omluveni : nikdo

Zápis uvolněn dne: 27.04.16
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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/

Úvod / přivítání (p. Marek)
Volba řídícího schůze (p. Cafourek)
Informace o zdravotní situaci (MVDr. M. Kopečná, Ph.D., MěVS Praha SVS)
Přeregistrace MěV
Stav a pohyby na účtu MěV, dokladování dotace 1.D
Info o dění ve Svazu a RV (p. Cafourek)
Včelstva - „půda Křemencova č.8“
Besedy pražských včelařů podzim 2016 – jaro 2017
Příští schůze
Různé

1/ Předseda p. Marek přivítal přítomné, včetně hostů – p. Staucha (OO PZ) a MVDr. Kopečné
(SVS)

2/ Řídícím schůze byl zvolen p. Cafourek.

3/ MVDr. Kopečná zrekapitulovala nákazovou situaci (zejména ohniska a ochr. pásma MVP)
v Praze.
Pro zahájení šetření SVS na včelnici chovatele, u kterého je podezření na zanedbání zásad
správného chovu popř. špatného léčení potřebuje SVS podnět včelařské veřejnosti podaný na
konkrétního chovatele.
Celá Praha je považována, z hlediska regulace přesunů včelstev, za jednu obec. Je ale třeba
respektovat omezení přesunů vyplývající z MVO (např. pro ochranná pásma MVP)

4/ Přeregistrace MěV
zajišťuje jednatel p. Uváčik – z důvodu nepřítomnosti na jednání MěV nemá od něj žádné
informace o pokroku v zajišťování dokumentů ani o možnostech zřízení datové schránky
Z: p. Uváčik

- neprodleně informovat MěV o situaci

Z: p. Cafourek - telefonicky vyzvat p. Uváčika k informování MěV
Z: všichni statutární zástupci funcionáři MěV – nejpozději na příští schůzi předat potřebné
doklady
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5/
- p. Cafourek informoval, že MěV obdržel částku 58 tis. Kč na pořádání oblastního kola „Zlatá
včela 2016“, které proběhne ve dnech 6. – 8. 5. 2016 v Rakovníku.
- p. Slaba informoval o nedostatcích ve vyúčtování a dokladování dotace 1.D 2015 - rozeslal
urgenční maily dotčeným ZO
Z: členové MěV ze ZO: Dolní Počernice, Horní Počernice, Praha 10, Praha 2, Praha 5
Řeporyje – zaurgovat ve svých domovských ZO okamžitě nápravu
- p. Slaba informoval o stavu financí na účtu MěV
Z: p. Slaba – podat zprávu o hospodaření MěV v roce 2015 – na příští schůzi

6/ Informace o dění ve Svazu a RV.
- Svaz jedná o navýšení dotace NNO v 2. kole – předpokládaná dotace cca 1,5 mil. Kč
- Včelí stráž připravuje výstavku na MZ (bude tam i panel MěV Praha)
- MěV ČSV má zřízenu facebookovou stránku pod názvem – Český svaz včelařů, z.s. - Praha
- Včelpo distribuuje med nezávadných šarží, probíhá šetření na základě trestních oznámení
- právník ČSV (Svaz) nijak nereagoval na dotaz ohledně kooptace nových členů (p. Kučmaše) do
MěV
Z: . Cafourek – urgovat vyjádření Svazu (právníka)
7/ Včelstva na stanovišti „půda v Sekretariátu ČSV, Křemencova, Praha 1“
P. Cafourek konstatuje setrvalý stav- tajemník ČSV přislíbil řešení:
- chovatel není registrován v žádné pražské ZO ČSV
- není informace o zdravotní certifikaci včelstev a o léčeních a vyšetřeních včelstev
Z: p. Cafourek – vyžadovat od svazu dodržování standardních postupů pro registraci chovatele a
správného postupu léčení a chovu včelstev
T: do příští schůze

8/ Zajištění besed pražských včelařů na období podzim 2016 – jaro 2017
Na schůzi padly tyto návrhy:
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p.Těhník: Kolomý Jan
p. Marek: Sedláček Bučovice
p. Kučmaš: Klíma Zdeněk
Z: všichni členové MěV – další návrhy na lektory / témata

T: příští schůze MěV

9/ Příští schůze: 23. května 2016 od 17:00 hod - salonek restaurace „U Váhy“
Z: p. Uváčik – včas pozvat členy MěV a KRK mailem, zarezervovat salonek a v pozvánce uvést
program.

10/ Různé
- p. Marek informoval, že nový termín konání schůze ZO Praha 10 je stanoven na 18. 5. 2016.
Tam by se měla situace ZO dořešit (hledá se jednatel), popř. rozhodnout o sloučení s jinou ZO
Z: p. Marek příští schůzi informovat o vývoji v ZO
- p. Marek upozornil na konec expirace antiviru ESSET v počítači předsedy
Z: p. Cafourek prověří na Svazu
-p. Stauch (OO PZ) informoval o zdravotní situaci v okresu PZ. Nejsou mu známy žádné problémy
nebo konflikty s pražskými ZO ČSV, které sousedí s jejich ZO.
- p. Drahoš informoval, že jsou zajištěna (objednána) léčiva
- p. Brabec požaduje zpracovat písemný seznam funkcionářů ZO Prahy včetně jejich kontaktních
údajů
Z: p. Drahoš zpracuje do příští schůze
- p. Marek informoval o výstavě v Slezské ul. o Brennerovi
-p. Brabec žádá o určení, do které ZO směrovat novou včelařku ze Štěrbohol
Z: Dlouhý co nejdříve informovat p. Brabce a dokončit analýzu územní působnosti

Zápis provedl a zapsal

27 . duna 2016

Kontrola / připomínky

22. dubna 2016 p. Cafourek
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