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Dobrý den pane Paříku.

Slíbil jsem vám a Pavlovi Honců, že dám vědět, jak je to se zápisy, které údajně postrádáte. Trochu jsem marodil, tak se omlouvám za 
opoždění. Před Vánocemi jste spěchal, ale asi jste vše našel, proto jste se neozval.
Předpokládal jsem to. Když jsme se 17.112016 rozcházeli, bylo v zápise uvedeno, co jste chtěli konkrétně vidět a převzali jste si vše, a 
také je tam dovětek „ostatní písemnosti“. Vše co jste chtěli, bylo v první bedně, kterou jste rozlepili. Zbývající 4 bedny jste 
nerozdělali, tušil jsem, že to tam najdete.
Jen pro úplnost. Dotázal jsem se bývalých jednatelů L. Pouška a ing.Volfa, zda u nich ještě něco není. Není. Na schůzi výboru VS 
MBO jsem udělal totéž se stejným výsledkem. Nicméně jsem vyzval členy, kteří u sebe nějaké písemnosti měli, aby se ještě znovu 
podívali. 
Jen ještě pro váš přehled, abyste byl, jak se říká v obraze, ale jen v bodech.

1) Rozhodnutí o odchodu, tehdy formou delimitace, rozhodla ZO ČSV MB  v říjnu 2013 a VČS 17.1 2014 na které byl přítomen i tehdejší 
předseda ČSV Dr. K. Bruckler. Samozřejmě vše proběhlo v souladu se stanovami, a pokud mne paměť nemýlí, tehdy se zdrželo jen 5 členů 
hlasování, ostatní byli pro odchod, delimitaci….

2) Existuje i zápis s jednání s předsedou ČSV o.s. , kde bylo dohodnuto, že „odejdem“ z ČSV delimitací a následně na základě přístupové 
smlouvy znovu vstoupíme. To proto, že jsme, stejně tak jako většina ZO byli zcela samostatní s plnou právní subjektivitou, což dnes ZO 
nejsou. Měly se tehdy vypočítat podíly jednotlivých ZO na majetku a to vše mělo být zakotveno ve stanovách atd…...
To by byl správný postup a reakce na nový občanský zákoník. Nakonec na to existuje i právní rozbor, který si nechal vypracovat V. 
Švamberk (předminulý předseda, máme jej uschovaný) u renomované právní kanceláře z Prahy. Nestalo se asi proto, že by to bylo moc 
demokratické a také víc práce pro funkcionáře svazu. 

3) O tom všem bylo vedení ČSV informováno písemně a mám zde i email, kterým to dostávala v kopii Mgr. Machová, jako tehdejší 
právnička svazu, přes kterou šlo tehdy všechno.

4) Protože se vedení svazu zachovalo tak, jak se zachovalo, VČS ZO MB rozhodla o majetku ve smyslu stanov. To jste jistě již zjistil ze zápisu 
na našem webu.

5) Následně všichni členové až na jednoho dali písemnou žádost o vystoupení z ČSV a vymazání z CISU.
6) Bylo provedeno.
7) Vznik nového spolku nebudu již komentovat, není věcí ČSV z.s.
8) Do 30.11.2015 byly shromážděny podklady  k předání  ČSV s podrobným seznamem, co v které krabici je. Takto to bylo připraveno 

k převzetí u ing. Šturmy. 
9) Protože se nikdo z ČSV nepřihlásil, rozebrali si jednotlivé krabice někteří členové výboru VSMBO k archivaci. To už naší povinností nebylo.
10) V létě 2016 se ozval  P.Honzů s tím, že chcete doklady převzít. 
11) Byly znovu shromážděny u ing. Šturmy.
12) Zase nějaký čas ČSV nereagoval, proto byli opět rozebrány k uskladnění u členů výboru, protože nikdo nemá tolik prostoru písemnosti 

archivovat delší čas.
13) Po další výzvě jsme vám je 17.11.2016 předali na základě písemného Protokolu o předání.
14) Jak to proběhlo a s jakým“zájmem“ vedení ČSV jste viděl sám. Totéž nebo podobné záležitosti bude muset řešit Svaz u dalších ZO, které 

z ČSV odešly.
15) Byl jste u toho, když předseda OO vypracoval zápis, kde bylo uvedeno to, co vše jste tehdy požadovali + dodatek „ a ostatní písemnosti“ 

protože jste vše našli v té první krabici, kterou jste rozbalili. Ostatní krabice byly v době našeho odchodu zalepeny páskou. Na předání nás 
přišlo 5, protože jsme předpokládali, že budete chtít přebírat dokumenty list po listu. Bohužel jste neměli připraven ani postup, seznam 
dokumentů, vše jste tvořili na místě. 

No a to je asi tak vše. Nyní máte vše a asi jste již zjistil, že na našem webu není jen nějaký zápis, jak jste posledně uvedl, ale 
plnohodnotný zápis VČS ZO Mladá Boleslav včetně Usnesení s vyčíslením postupu, účasti, zapisovatelů v PDF.
Ještě jen připomínku k vaší pochybnosti z posledního emailu ohledně majetku. Pokud vím, vše co jsme pořizovali na dotaci SZIF  bylo 
staré a těch 5 let jsme hravě splnili. Především pak, jsme si vše potřebné pořizovali z vlastních zdrojů a to mnohem déle, než 
posledních 5 let. Co nebylo naše, tedy ZO MB, jsme vám předali, to byla ta tiskárna.  Jen připomínám, že jste toto při předání nechtěli 
ani nic jiného, než je uvedeno v zápise.
Nyní vznášet další požadavky mimo zápis je irelevantní, můžete dnes tvrdit, co chcete , ale zápis je v tomto směru jasný a my se jeho 
zněním budeme řídit. Předpokládám, že na svazu jsou natolik erudovaní právníci, že to pochopí.

Jinak naše ústní domluva ohledně spolupráce v oblasti zdravotního stavu z naší strany stále platí.
O výsledcích rozborů měli i průběhu ročního monitoringu vás budeme informovat, stejně tak jako ostatní OO, kde mají naši členové 
svá včelstva.
Mám ale dotaz. My jsme poslední 3 roky dělali vyšetření měli i na MVP. Krom těch, kteří si to platí ze svého, jsme losovali vždy 3 
členy, kterým to platila organizace.  Taková namátková kontrola.
Letos jsme toto provedli u více než 20 ti členů (samozřejmě to financujeme z vlastních finančních zdrojů). To jsme udělali proto, že na 
Liberecku se našla ohniska MVP a hniloby včelího plodu. Můj dotaz tedy zní, udělaly něco podobného organizace OO MB, především 
v sousedství okresu Liberec? Přijala OO MB ještě nějaké další opatření k prevenci?  Možná by bylo dobré tyto věci koordinovat.

Díky a vše dobré vám přeje

Leoš Dvorský



Ing. Leoš Dvorský

17. listopadu 1197
293 01  Mladá Boleslav

tel: 776 113 069
email: sl.dvorsky@tiscali.cz

From: Pája [mailto:vcelarpaja@seznam.cz] 
Sent: Friday, December 23, 2016 9:03 AM
To: sl.dvorsky@tiscali.cz
Subject: žádost o vydání zápisů jednání z bývalé ZO Mladá Boleslav

Turnov 23. 12. 2016

Páni kolegové, včelaři!

Zdravím Vás, a obracím se znovu s naléhavou žádostí, protože tato věc bohužel mi nedá spát, protože i kdyby ve mne zbyla jenom 
špetka pochybnosti, že jsem nejednal správně a s čistým svědomím, tak takto činím, abych dostál tomu, že jsem se ke včelařskému 
majetku choval jako zodpovědný hospodář.

Majetek ZO Mladá Boleslav byl umořen a my se můžeme jenom domnívat, že to bylo učiněno legálními prostředky.

Jedná se zejména o finanční majetek a inventář , který byl pořízen za finančního přispění SZIF a jež musí být minimálně 5 let držen v 
inventáři ZO. Proto tyto požadavky, OO Mladá Boleslav musí posoudit oprávněnost těchto nákladů.

Prozkoumal jsem věru všechny dokumenty vámi dodané a nikde jsem nenašel to hlavní - zápisy ze schůzí a jednání  a to ani z 
předchozích pěti let.

A proto váz znovu žádám, vydejte nám zápisy ze schůzí a jednání nebo alespoň jejich kopie, kde je rozhodnutí o vyplacení 
mimořádných odměn, prodej ostatního inventáře pořízeného za přispění ze SZIF a se kterým není možno nakládat nejméně po dobu 
pěti let. Způsob provedení likvidace jste ostatně popsali na svém webu.

Zápis ze schůzí, jejich průběh mají a rozhodnutí (hlasování), má svoji právní sílu a je úředním dokumentem, prohlášení na vašem 
webu není pro nás dostačující, na tomto základě můžeme učit další rozhodnutí.

Pevně věřím, že toto je moje poslední žádost a že nebudeme nuceni oslovit naše právní oddělení.

Snad to bude také moje poslední nepříjemná povinnost, s přáním příjemně prožitých svátků vánočních:

Pavel Pařík - člen OO Mladá Boleslav

tel.: 603 31 56 56
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