ZÁPIS
z jednání zástupců ZO ČSV České Budějovice
Včelná - dne 04/04/2017
Řídící schůze: ing. Josef Linhart
Účast: dle prezentační listiny
jako host: MVDr. Theodor POKORNÝ

PROGRAM
Zpráva předsedy OO ČSV České Budějovice
•
•
•
•

poděkování za akce v loňském roce všem, kteří je organizovali
letošní rok je stěžejní – 150let organizovaného včelařství na českobudějovicku, podrobný
program je zveřejněn na webových stránkách
příští okresní konfrence – nutno počítat s obměnou funkcionářů
zmínil falšování medů

Vystoupení zástupce KVS České Budějovice MVDr. T.Pokorného
•
•

•

•

MVP v rámci okresu jsou v současnosti 2 pásma, (Lišov, Nové Hrady), situace se lepší
varroáza – klesá počet včelařů, kteří neodevzdávají měl na zimní vyšetření. Nebezpečí
varroázy je v přenosu virových onemocnění. Snahou lečení je, aby nepřežili žádní
rezistentní roztoči.
otravy včel – problém s ošetřováním porostů řepky v průběhu dne. Úřední vzorek
představuje minimálně 500 včel. Důležité – co nejdříve úředně odebrat a zamrazit. Zvažovat
také možnost mimosoudního vyrovnání.
laboratoře – SVS mají svoje laboratoře. V rámci přesunů v kraji, stačí vyšetření od Agroly.
Mimo kraj musí vyšetření provést statní laboratoře

•
př. Pokorný – do 15.dubna odevzdat žádosti o dotace na aerosol. Týká se těch ZO, které tak dnes
neučinily

př. Stibor – zpráva o hospodaření – samostatná příloha
př. Lust – OKK pracovala v tom složení jak byla zvolena na Okresní konferenci. Zpráva předsedysamostatná příloha

př. Durčanský
•

•

nedostatky související s výdejem a objednávkou léčiva v předchozím období. Některé ZO
nedodržely termín odevzdání měli do 15.02. kalendářního roku – potom nastává problém s
řádnou hromadnou objednávkou léčiv ve VÚvč. v Dole
vedení záznamů o léčení včelstev jednotlivými včelaři

USNESENÍ
Shromáždění zástupců ZO ČSV České Budějovice
SCHVALUJE:
• zprávu předsedy Okresní organizace o činosti
• zprávu pokladníka Okresní organizace o hospodaření a rozpočtu na rok 2017.
BERE NA VĚDOMÍ:
• informace přednesené zástupcem KVS České Budějovice MVDr. T. Pokorným
• informace přednesené př. Durčanským
• zprávu předsedy OKK
UKLÁDÁ:
• těm ZO, které neodevzdaly žádosti o dotaci na ošetření včelstev aerosolem v roce 2016, aby
tak učinily do 15.dubna 2017. Písemnosti předat jednateli OO ČSV České Budějovice
• všem ZO dodržovat termíny pro odevzdání vzorků měli na vyšetření varroázy
• všem chovatelům včelstev vést Záznam o léčení včelstev
• všem ZO do 20/08 2017 podat žádosti na léčivo pro podzimní léčení + jarno 2018. Léčivo
bude zajištěno od distributora léčiv Dol. Žádosti zaslat jednateli OO
Schváleno jednomyslně
Zapsal: Miroslav J e l í n e k
Ve Včelné 04/04/2017

