
   

 

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 2. 4. 2017 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- Den medu – přípravných schůzek U medvěda se účastní asi 8 lidí, uvítáme další zájemce, většina 

záležitostí je rozjednaných nebo se připravuje, 

- Putovní výstava má program do konce školního roku a zčásti i o prázdninách, děkuji za pomoc př. 

Tomšíčkovi, rádi uvítáme dalšího zájemce o občasnou výpomoc, 

- obvod naší ZO je vzhledem k nízké pestrosti snůškové nabídky převčelen, 

- ke zvážení navrhuje video z akcí ZO a tištěný občasník - příležitost pro aktivní členy, 

 

1. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr 

pošta (od členské schůze dne 5. 3. 2017): 

- MVDr. Josefa Holejšovskému, Ph.D. odeslána potvrzená dohoda o vzdělávací akci, 

- Ing. Sedláčkovi do Třeboně odeslána objednávka sklenic a víček, další požadavky realizujte přímo přes 

př. Krýdu, Makov 111 (kryda.vlastimil@seznam.cz, 732 379 318), 

- na ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. zaslána objednávka dopravy na zájezdy 22. 4. a 5. 5., 

- uzavřena darovací smlouva s obcí Janov – 6 000 Kč, 

- uzavřena smlouva o dotaci s obcí Morašice – 4 000 Kč. 

- uzavřena dohoda o příspěvku s obcí Chotěnov – 1 000 Kč, 

- do Nasavrk odeslána žádost o zabezpečení vzdělávací akce pro zájezd do VÚVč Dol, 

- doručen zápis z plenárního zasedání OO dne 16. 3., 

- doručeno Nařízení SVS čj. SVS/2017/005393-G „o neléčení“ - je zveřejněno na webu https://vcelari-

litomysl.cz/ a př. Doseděl bude po důvěrnících z obcí, které nejsou od léčení osvobozeny, požadovat doklad 

o jeho provedení. Na jaře je povinnost léčit včelstva v obcích: Cerekvice nad Loučnou, Desná, Chotovice, 

Janov, Jarošov, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá 

Lhota, v létě pak tato povinnost platí pro obce: Desná, Jarošov, Příluka, Řídký, Vidlatá Seč. 

- doručena zpráva z OO o cause Včelpo – odvolán ředitel Margaritopoulos, zřejmě odvrácena insolvence, 

- uzavřena smlouva o dotaci s obcí Horní Újezd – 2 000 Kč. 

- doručena informace k výběru registračních poplatků – můžeme je vybírat ve výši 15 Kč/včelstvo jako 

v případě našich členů, 

- příslib příspěvku od obce Karle – 2 000 Kč, 

 

2. Různé 

- př. Drábek – včelstva jsou hladová kvůli slabé snůškové nabídce; jsou lidé, kteří chtějí včelařit jen kvůli 

dotacím a obecně kvůli penězům – bylo by lepší, kdyby to dostal včelař po 5 letech – odhlasovat a poslat 

usnesení na Pardubický kraj, 

- jednatel rozdal novým členům průkazy, které v případě zájmu může zalaminovat, 

- př. Vopálka na minulé členské schůzi upozornil na aktuální znění Článku 12 Stanov ČSV, že (výroční) 

členská schůze je po půlhodině od začátku jako „náhradní“ usnášeníschopná při minimální účasti 25% 

členů, což u nás je 70 členů = plný sál „Na rovince“ (bez salonku); díky pasivitě většiny členů si už kromě 

VČS těžko něco odhlasujeme, částečným řešením by byla dvojí výše členských příspěvků - nižší pro 

aktivní členy. 

 

3. Seminář Dr. Ing. Františka Kamlera na téma Tlumení nákaz. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Josef Boštík 

 

 př. Miroslav Klusoň 
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Zápis z mimořádné výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 2. 4. 2017 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  

 

Přijetí nových členů - př. Brokeš 

  

Výboru byla předložena členská přihláška následujícího žadatele o členství: 

 

- Karel Backa (Kornice) – bude včelařit v Kornicích, důvěrník př. Starý; 

- Jan Zerzán (Sebranice) – včelaří v Lezníku, důvěrník př. Křivka; 

 

Jmenovaní se představili a byli s okamžitou platností přijati za členy ZO ČSV Litomyšl. Uhradili členské 

příspěvky, jednatel je zavede do CIS, členské průkazy jim vydá na některé z následujících členských schůzí. 

  

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR 

  

Zápis ověřili: př. Václav Kalina 

 

 př. Vladimíra Šplíchalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


