
   

 

 

 

 

Zápis z mimořádné výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 6. 9. 2015 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  

 

Přijetí nových členů - př. Brokeš 

  

 Výboru byla předložena členská přihláška následujícího žadatele o členství: 

 

- Josef Zavoral z Dolního Újezda, který včelaří tamtéž – převzal včelstva po zemřelém otci (důvěrník 

př. Kočí), 

 

Jmenovaný se představil, byl přijat za člena ZO ČSV Litomyšl s okamžitou účinností a uhradil členský 

příspěvek. Jednatel provede registraci na ČMSCH, a.s. a zavede je do CIS, pokladní odešle na RV členský 

příspěvek, členský průkaz mu jednatel vydá na některé z následujících členských schůzí. 

  

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Josef Boštík 

 

 př. Jiří Brokeš 

 

 

 

 

 

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 6. 9. 2015 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

 

2. Organizační záležitosti - pošta: 

- registrace nových členů a stanovišť na ČMSCH – př. Jaromír Fait, 

- do SOUV Nasavrky odeslána doplněná objednávka přednášky př. Báchora, 

- registrovaným včelařům zaslána potvrzení, že u nás nežádají o dotaci 1.D. – př. Ing. Flídr,  

- doručen zápis z jednání předsednictva OO dne 19. 8. – výdej léčiva bude 24. 9. od 14 hod. u Astry, 

- doručeny 3 objednané aerosolové vyvíječe z VÚVč Dol, 

- doručena pozvánka na aktiv funkcionářů v SOUV Nasavrky dne 12. 9. – zúčastní se jednatel, 

- s obcí Morašice uzavřena smlouva o poskytnutí individuální dotace ve výši 3.000 Kč, 

- s obcí Desná uzavřena smlouva o příspěvku ve výši 1.000 Kč, 

- předány členské průkazy členům, přijatým v období 15. 1. – 16. 7. 2015, 

- jednatel převzal ke zpracování dodané žádosti o dotaci 1.D. včetně statistiky a hlášení na ČMSCH, a.s., 

Hradištko, zbylé žádosti je třeba jednateli předložit do 15. 9. 2015, 

 

3. Různé 

- př. Tomšíček navrhl zakoupení ozvučení pro členské schůze, aby nebylo nutno si ho zapůjčovat, př. 

Brokeš nechal hlasovat - schváleno, osvětová komise předloží ke schválení vhodný typ zařízení, budoucí 

uložení přístroje a jeho využití, 

- př. Stibůrek žádal o zakoupení aerosolového vyvíječe pro obvod Čistá - nepřítomen, bude řešeno při 

dalším nákupu zařízení, př. Pechanec převzal nový vyvíječ pro obvod Morašice a žádá o nákup kompresoru, 



   

 

př. F. Pavliš převzal nový vyvíječ pro obvod Dolní Újezd, př. Ing. Brychta převzal nový vyvíječ pro obvod 

Litomyšl I, př. Doseděl pro obvod Janov převezme kompresor s vyvíječem po př. Píčovi, př. Částek 

upozorňuje, že svým vybavením léčí Němčice – zajistit přístroje pro obvod, 

- je třeba nahradit staré filtry k polomaskám, kterým skončila životnost a zakoupit polomasky s filtry 

ke spolkovým vyvíječům, zakoupeným v posledních letech – př. Šplíchalová prověří možnosti rozpočtu, 

- jednatel upozorňuje, že o dotaci na nákup kompresorů ve výši 70% nákupní ceny je třeba požádat spolu 

se žádostí o dotaci na vyvíječe – tedy do 30. 11., k žádosti je třeba originál faktury, znějící na ČSV, z.s., ZO 

Litomyšl, 

 

4. Přednášky: př. Evžen Báchor z Pardubic: 

„Obchod se včelími produkty, marketing, propagace chovu včel“ 

„Včelí produkty a apiterapie“ 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Miloslav Částek 

 

 př. Jan Huták 

 


