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Výroční a volební schůzi již tradičně zahájil přítel předseda, který byl na tuto slavnostní chvíli
stylově ustrojen. Po sečtení všech přítomných a dorazivších s mírným zpožděním, byla schůze
usnášeníschopná (99 aktivních členů, přítomno 53). Byla stanovena volební komise: Kateřina
Mrkvičková, Michal Červinka a Lukáš Holman.
Poté proběhlo jednomyslné (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel) schválení programu
schůze. Na návrh Dany Belušové byl doplněn program o předběžné hlasování o případném přijetí
členů ZO Brandýsek (11 členů, 3 bez včelstev, k 1. 9. 2019 59 včelstev).
Zpráva o činnosti v roce 2019
Dále pokračovala přítelkyně Belušová se Zprávou o činnosti ZO za rok 2019 a současně
shrnula velmi stručně bohatou aktivitu ZO za celé volební období 2015 – 2019. Zpráva bude přiložena
k zápisu, informace jsou dostupné také na webu ZO (zde také statistiky z CISu např. průměrný výnos
medu byl v roce 14,9 kg na včelstvo, v roce 2019 26 kg – vyšší než celorepublikový výnos. Zpracováno
z dat žadatelů o dotaci 1D).
Zpráva o hospodaření za rok 2019
Přítelkyně Jiroušková zhodnotila hospodaření organizace v loňském roce – bylo vyrovnané.
Proběhla změna peněžního ústavu, kde máme účet, nyní je jeho správa zcela zdarma.
Dále navrhla, aby v letošním roce probíhala výplata dotace 1D přímo na účet žadatele
(odpadla by velká administrativní práce a už by se nestalo, že dodnes má paní pokladní u sebe tři
nevyzvednuté dotace žadatelů, kteří sice udělili plnou moc, ale dotaci již nevyzvedli). Členský
poplatek by se platil také úhradou na účet ZO na základě informace s podklady k platbě odeslané
mailem. O návrhu nebylo hlasováno, stačí, aby žadatel vyplnil číslo svého účtu na žádost o dotaci.
Zpráva zdravotního referenta
Přítel Štochl přednesl zprávu o průběhu léčení a zdravotním stavu včelstev v minulém
kalendářním roce. Ani naší organizaci se úhyny nevyhýbají: na začátku roku jsme měli 860 včelstev,
nyní 760. Nejvyšší úhyny (cca ¼) proběhly během podzimního léčení. Přesto je to lepší výsledek než
v minulých letech.
Zpráva kontrolní a revizní komise
Na základě revize, která proběhla 6. 1. 2019, přítel Jirák potvrdil správnost hospodaření
spolku a jeho účetnictví.
Příspěvky předsedy OO a zástupce RV
Přítel Volek poděkoval naší organizaci za velmi rozmanitou činnost a podíl na pořádaných
akcí. Ocenil i včelařský kroužek. V okrese je 11 organizací, ale ne všechny jsou zdaleka tak aktivní.
Vyzval k aktivní spolkové činnosti, spatřuje v ní i možnou cestu k vyšší informovanosti a zlepšování
zdravotního stavu včelstev, případně nižším úhynům. Zmínil již vypracovanou metodiku, jak
předcházet úhynům včelstev. Dále popřál členům dobrou volbu výboru ZO.
Přítel Plecitý, zástupce RV, zdůraznil důležitost uvážlivé volby delegátů na Okresní konferenci,
zástupci budou volit Okresní výbor a jeho delegát bude mít volební mandát volit popř. nevolit nové

vedení ČSV na sjezdu. Uvedl, že je to jediný legální postup, jak docílit změny. Podle jeho názoru RV
přesně odráží stav včelařství v jednotlivých okresech. I v RV sedí stejně jako v ZO aktivní a neaktivní
členi. Také zmínil velké úhyny včelstev v ČR, někde až 85%, bohužel ne všichni dodržují, to, co mají.
Závěrem popřál dobrou volbu a navrhl nesahat k velkým změnám.
Poděkování odstupujícím funkcionářům a přání jubilantům
Ústy jednatelky a s malou pozorností bylo poděkováno za činnost členům současné kontrolní
komise a také př. Jirouškové, Čermákové, Štochlovi a Plecitému za jejich dosavadní zásluhy a aktivitu
mimo práci výboru ZO.
Dále proběhla gratulace s předáním malých dárků k jubileím v letošním roce (př. Z. Reisz, Z.
Bečka, J. Klíma, F. Hrdlička, J. Voda, M. Mareček, A. Štamberk, V. Lorenc, J. Soukal).
Návrh činnosti a rozpočtu ZO na rok 2020
Každý přítomný obdržel v tištěné podobě návrh činnosti a rozpočtu na letošní rok. Návrh
nebyl uzavřen (ještě neproběhla volba nového výboru). I nadále se budeme snažit o vyrovnaný
rozpočet a využívání dotačních titulů. Navyšování členského příspěvku se nepředpokládá. Zvýšení
bude v cenách za léčivo z důvodu nižší dotace. Dále přítomní byli vyzváni k aktualizaci svých emailových adres – lepší informovanost. Některé mailové adresy neexistují a maily se vrací zpět. (Není
možné obesílání klasickou poštou pro administrativní i finanční náročnost).
Slovo předsedy
Ještě před podávanou večeří si vzal slovo předseda. Poděkoval za práci výboru, uvedl, že
jejich práce je bez jediné výtky. Malou výtku měl však k méně aktivním členům. Ocenil práci
Včelařského kroužku a práci, zájem o informace jeho členů. Dále poděkoval za velmi dobrou práci
aktivním členům a popřál vše dobré do další činnosti.
Podávala se večeře (guláš s knedlíkem), jednání bylo na krátkou dobu přerušeno.
Organizace voleb a vlastní volba
Kandidáti do výboru ZO – abecedně: D. Belušová, J. Červený, V. Jiroušková, J. Linhart, I.
Nováková, V. Prokop, M. Štochl, J. Volek, O. Zdych
Kandidáti do kontrolní komise: M. Bernášek, V. Čermáková a R. Plecitý
Nikdo nepodal návrh na doplnění jmen.
Nejprve bylo hlasováno o formě volby: tajná nebo tzv. aklamace – volba veřejná. Pro tajnou
volbu nebyl nikdo. Pro aklamaci bylo 50, 3 se zdrželi hlasování.
Dále se hlasovalo o jednotlivé volbě kandidátů nebo o hlasování blokovém (schválení všech
kandidátů jednou volbou). Jednomyslně byla schválena volba bloková.
Volba nového výboru ZO: Pro bylo 52 členů, proti 0, zdržel se 1.
Volba kandidátů na KK: pro 52 hlasujících, proti 0, zdrželi se 3.
Důvěrníci se nevolí, jmenují se operativně.
Delegáti na Okresní konferenci (18. 4. Čabárna): dobrovolně se přihlásil př. předseda, dále
byli navrženi V. Čermáková a posléze V. Jiroušková, které účast odmítly (nebudou přítomny v Kladně),
dále I. Nováková a jako náhradník J. Červený.

Hlasování tedy proběhlo o navržených kandidátech: Miroslav Bernášek, Otakar Zdych,
Iva Nováková a náhradník Jan Červený. Pro bylo 51 členů, proti 0, zdrželi se 2.
Schválení odměn, poplatků a náhrad
Byla schválena odměna web masterovi ve výši 4 000,- Kč za rok. Pro 53, proti 0, zdržel se 0.
Hlasování o ochotě případně přijmout členy ZO Brandýsek
Jednalo se pouze o předběžné hlasování, zdali bychom byli ochotni přijmout členy ZO
Brandýsek do naší ZO včetně převodu majetku dle legislativy (11 členů, 3 bez včelstev, k 1. 9. 2019
59 včelstev). Dle Stanov, nejprve by musela ZO Brandýsek požádat OO o zrušení (což neudělala) a na
základě jejich rozhodnutí, musí dát naše ZO souhlas o přijetí do naší organizace. Před souhlasem by
proběhlo seznámení se stavem hospodaření Brandýsku (majetek, případný dluh apod.), ale je
pravděpodobné, že se v průběhu roku již usnášeníschopná schůze nesejde a pro hlasování by se
musela svolávat schůze mimořádná.
Př. Plecitý se nedomnívá, že ke zrušení dojde.
Př. Pláteník podotkl, že je třeba působit i na členy, kteří nejsou příliš aktivní (v našem zájmu) a
dobře uvážit případně „přivčelení“ brandýských.
Předběžné hlasování o ochotě přijmout zaniknuvší ZO Brandýsek: Pro bylo 46, proti 0,
zdrželo se 7.
Volba představitelů ZO
Př. Linhart navrhl k volbě předsedy našeho stávajícího př. Otakara Zdycha. Ten byl
jednomyslně zvolen. Ostatní funkce – místopředseda Jindřich Linhart, jednatelka Dana Belušová,
zdravotní referent Marek Štochl, pokladní Vladimíra Jiroušková, Iva Nováková – kronikářka, Jan
Červený – zapisovatel, Jiří Volek a Vratislav Prokop - členové.
Kontrolní komise - Venuše Čermáková – předsedkyně, Robert Plecitý – místopředseda, Miroslav
Bernášek
Usnesení
Na závěr bylo předneseno a schváleno Usnesení (vzetí na vědomí všech výše uvedených
skutečností).
Úplný závěr patřil př. Štochlovi, který zadal domácí úkol na příští schůzi: každý si rozmyslí,
jaká léčiva a kolik chce objednat. Objednávka bude závazná a objednané je povinné si také odebrat.
Kdo nebude příště přítomen, může kontaktovat Marka telefonicky nebo mailem. Dotace na léčivo je
od letošního roku nižší (40%, dříve byla 70%), což se odrazí v ceně léčiva.
Poté byla schůze ukončena.
Přílohy:
1. Usnesení z výroční členské schůze ZO Kladno
2. Usnesení z jednání Kontrolní komise ZO Kladno
Zapsala: Mgr. Bc. Iva Nováková

