
Schůze vedení 

ZÁPIS č.1 

Projednávané body:

1. Vyšetření měli na varroázu 
 Jednatel Milan Babor rozešle všem členům organizace email a SMS  s

informacemi o výběru vzorků nejpozději do 22. 1. 
 Výběr vzorků proběhne v termínu 29. - 31. 1.  
 Každý člen odevzdá vzorek měli svému důvěrníkovi ve výše uvedeném

termínu. 
 Každý vzorek musí obsahovat:  jméno, bydliště, číslo stanoviště,

číslo včelaře a počet včelstev. 
 Důvěrník při přebírání vzorků zapíše, kolik má včelař včel a kolik bude

potřebovat léčiva pro letní i podzimní léčení.
 Důvěrníci odevzdají vzorky měli zdravotníkovi Gohrovi  nejpozději  do

10. 2. 
 V  případě,  že  člen  svému  důvěrníkovi  vzorek  do  31.1. neodevzdá,

zajistí si vyšetření měli na své vlastní náklady ve Státním veterinárním
ústavu  Jihlava,  pobočka  České  Budějovice,  Dolní  2102/2,  České
Budějovice 3, 37004 České Budějovice

2. Objednávka léčiva 
 Každý  důvěrník  zjistí  od  členů  spadajících  do  jeho  oblasti,  kolik

potřebují léčiva pro letní (formidol, gabon) i podzimní léčení (varidol).
 Důvěrník za svou oblast nahlásí jednateli Milanovi Baborovi potřebný

počet a druh léčiva nejpozději do 14. 2.
 Milan Babor  zajistí  hromadnou objednávku celkového počtu  léčiva u

OO ČSV České Budějovice nejpozději do 28. 2.

3. Členské příspěvky 
 Jednatel Milan Babor rozešle všem členům organizace email a SMS s

pokyny pro platbu členského příspěvku na rok 2021 nejpozději do 20.1.
 Každý člen zaplatí členský příspěvek na účet organizace nejpozději do

25. 1. 2021. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést: jméno včelaře,
počet  včelstev  a  do  variabilního  symbolu  registrační  číslo
včelaře!!!

4. Dotace výplata 
 Po zaslání členského příspěvku bude vyplacená dotace. 



 Každému  členovi,  který  prostřednictvím  svého  účtu  zašle  členský
příspěvek  na  účet  organizace,  bude  zpět  na  jeho  účet  vyplacená
dotace. 

 Ti  členové,  kteří  nemají  zřízený  účet,  dostanou  dotace  ponížené  o
členský  příspěvek  v  hotovosti.  Hotovost  jim  bude  osobně  doručená
jejich důvěrníkem a vydaná proti podpisu člena. 

 Předpokládaný termín pro vyplácení dotací proběhne do konce  února
2021. 

5. Nákup knih o včelaření 
 V průběhu letošního roku budou naší organizací zakoupeny odborné

knihy  o  včelaření,  které  nejsou  běžně  dostupné  v  knihkupectvích.
Knižní  tituly  budou  k  dispozici  všem  členům  organizace.  Bližší
informace,  jak  půjčování  knih  bude  fungovat,  sdělíme  po  jejich
zakoupení.

6. Zajištění nových prostor
 Z důvodu větších prostor a soukromí budou nové prostory pro schůze

ve společenském domě ve Vrábči v bývalém areálu ZD.

Schůze se zúčastnili:
Milan Babor
Jiří Reindl
Václav Jakeš
Václav Štícha
Václav Mráz
Eliška Marková
Iveta Klečková

Dne 17.1. 2021, Slavče u Vrábče


