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Navrhovaný program; Zahájení.
Návrh programu a jeho schválení.
Volba návrhové a volební komise.
Vystoupení zástupce okresní organizace. 
Zprávy členů výboru o hospodaření v minulém roce.
Předání ocenění včelařům jubilantům. Jako malý dárek byly připraveny pro každého kapesní nožík, 
zápisník a tužka.
Předání ocenění včelařům členům odstupujícího výboru. Jako malý dárek byly připraveny pro každého
kapesní nožík, zápisník a tužka.
Volby do výboru ZO ČSV z.s. Boršov nad Vltavou.
Volba kandidátů na okresní konferenci.
Diskuse.
Usnesení VH.
Závěr. Přednáška př. Ottové – zootechnika včelstev.

   Výroční členské schůze se zúčastnilo 38 členů, což je nadpoloviční většina současné členské 
základny, která má 49 členů, kteří na podzim zazimovali 431 včelstev. Účast na výroční členské schůzi
je nadpoloviční a shromáždění je usnášeníschopné. Jako host byla pozvána přítel Dana Ottová, člen 
OO ČSV z.s. Před zahájením VČS byly vybírány směsné vzorky zimní měli pro vyšetření na varaozu. 

   Zahájení provedl jednatel př. Milan Babor. Přivítal všechny zúčastněné a zástupkyni okresní 
organizace. Navrhl program valné hromady.
   Navržený program valné hromady byl schválen bez připomínek. Do návrhové a volební komise byli 
zvoleni přátelé: František Kalamár, Miroslav Poláček a Jindřich Klomfar.

Vystoupení zástupkyně okresní organizace ČSV České Budějovice. Př. Ottová připomněla, že 
obměna funkcionářů na všech úrovních je nutná. Poté přistoupila k předání ocenění od okresní 
organizace ČSV; přátelům Františku Čížkovi a Bohumilu Zikmundovi za dlouholetou činnost 
včelařskou i funkcionářskou. Dostali plaketu „Vzorný včelař“ s právem nosit odznak vzorného včelaře,
a také dárek od ZO.

Zprávy členů výboru o hospodaření v minulém roce.
Př. Václav Štícha místopředseda; poděkoval členům výboru za dobrou práci pro spolek a přečetl 
návrh práce spolku pro rok 2020. Tento návrh je přílohou tohoto zápisu.
Př. Milan Babor jednatel; jednatel přečetl úkoly a usnesení z minulé výroční schůze, které byly 
splněny. Výsledky vyšetření zimní měli, budou asi do měsíce, proto plánujeme schůzku na 15.března 
na organizaci jarního léčení. Je připravena další přednáška, chovatelství ve včelách. V boji s varoázou, 
je nutné kromě objednání léčiv neustávat se vzdělávací činností pro získání nových zkušeností jak na 
parazita varoa destructor. Pro zájemce o chovatelství včel, matek doporučil návštěvu akcí pořádané 
organizací ČSV v Českých Budějovicích. Od května každý pátek na včelařském základně u Jižní 
železniční zastávky. Kde je k dispozici odborný výklad, přelarvování, hotové matky, oddělky a jiný 
chovný materiál. Do 15. září nahlásit počty zimovaných včelstev a požádat si o dotaci. První sobotu 



v říjnu plánujeme schůzku o podzimním láčení. V listopadu očekáváme výplatu dotace na zazimovaná 
včelstva.
Př. Jiří Reindl; podal zprávu o spolkové pokladně. Pokladní zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Př. Petr Gohr; podal zprávu o kontrole spolkové pokladny. Zpráva kontrolní komise je přílohou 
tohoto zápisu.
V majetku spolku je evidováno:
2 ks kompresory se spalovacím motorem,
2 ks vyvíječe aerosolu, s ochrannými maskami.
2 ks refraktometrů 
1 ks kanystr na benzin.
1 ks tiskárna HP Desjet 2515, model VCVRA – 1221

Předání ocenění včelařům jubilantům v roce 2020.
Př. František Čížek; dárek od ZO k životnímu jubileu. 13. října 85 let.
Př. Puffr Rudolf; dárek od ZO k životnímu jubileu. 10.ledna 85 let.
Př. Poláček Miroslav; dárek od ZO k životnímu jubileu. 5. března 80 let.
Př. Novák Rudolf; dárek od ZO k životnímu jubileu. 22. dubna 75 let
Předání ocenění včelařům, za dlouholetou práci pro spolek ČSV Boršov. 
Př. Kalamár František; Čestné uznání ZO za dlouholetou činnost včelařského důvěrníka, dárek od ZO.
Př. Bohumil Zikmund; za dobrou, dlouholetou práci důvěrníka, dárek od ZO
Př. Milan Babor; dárek ZO jako uznání za práci pro spolek.
Př. Jiří Reindl; dárek ZO jako uznání za práci pro spolek.
Př. Petr Gohr; dárek ZO jako uznání za práci pro spolek.
Př. Jan Mareš; dárek ZO jako uznání za práci pro spolek.
Př. Václav Štícha; dárek ZO jako uznání za práci pro spolek.
Př. Tomáš chromý; dárek ZO jako uznání za práci pro spolek.

Volby do výboru ZO ČSV z.s. Boršov nad Vltavou.
Př. Jiří Reindl na předsedu; - jednomyslně zvolen
Př. Milan Stýblo na místopředsedu; - jednomyslně zvolen
Př. Milan Babor na jednatele; - jednomyslně zvolen
Př. Eliška Marková na pokladníka; - jednomyslně zvolena
Př. Petr Gohr na zdravotníka; - jednomyslně zvolen
Př. Jan Mareš na hospodáře; - jednomyslně zvolen
Př. Václav Houška na předsedu kontrolní komise; - jednomyslně zvolen

Členové výboru; Důvěrníci.
Boršov nad Vltavou, Poříčí 608025 – př. Petr Gohr; - zvolen jednomyslně
Homole 641588, Planá 641618 – př. Václav Jakeš; - zvolen jednomyslně
Hradce 641596 – př. Petr Florián; - zvolen jednomyslně
Nové Homole, Černý Dub 641588 – př. Václav Houška – zvolen jednomyslně.
Slavče 785091 – př. Milan Stýblo; - zvolen jednomyslně
Včelná 777382 – př. Zdeněk Krlín; - zvolen jednomyslně
Vrábče 785105, Koroseky – př. Eliška Marková; - zvolen jednomyslně
Zahorčice 785121, Jamné, Kroclov část 785105 – př. Iveta Klečková; - zvolen jednomyslně
Závraty 641626, Dvůr Koroseky – př. Václav Štícha; - zvolen jednomyslně

Členové kontrolní komise; 
Př. Václav Mráz, Vladimír Karl; - zvoleni jednomyslně

Volba kandidátů okresní konference. Která je plánována na duben 2020, pravděpodobně na Borku. 
V minulosti klíčem k účasti bývalo jeden účastník na 20 členů vysílajícího spolku. Měli bychom si při-
pravit tři kandidáty.
Př. Milan Stýblo



Př. Milan Babor
Př. Iveta Klečková

Diskuze.  Návrh členů o umístění zápisu z této schůze na webové stránce.

Usnesení a návrh činnosti; PS ČSV z.s. Boršov nad Vltavou.

Výroční členská schůze bere na vědomí informaci o účasti a schopnosti usnášení, nechává schvalovat 
zprávy o stavu hospodaření. Zprávy funkcionářů byly schválen jednomyslně.
   Výroční členská schůze ukládá funkcionářům zajištění plnění úkolů pro ZO ČSV, z.s., v Boršově 
nad Vltavou, uvedených v plánu práce na rok 2020. Zodpovídá výbor ZO, včelaři. Objednat pro členy 
dostatek léčiva pro boj proti varaóze. Především léčivo doporučené výzkumným ústavem v Dole a 
které je také částečně dotované. Podle dostatku peněz na přání členů i léčiva komerční. Zjistit možnost 
nákupu nového kompresoru se čtyřtaktním motorem nebo novějšího vyvíječe aerosolu, které jsou 
poháněny tlakovým plynem a proto nevyžadují kompresor.

Závěr. Přednáška př. Ottové – zootechnika včelstev.

Zápis provedl dne 15. února 2020, jednatel přítel Milan Babor.

Předseda ZO ČSVz.s. Boršov nad Vltavou
                           Jiří Reindl
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