ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o. s.
Okresní organizace Zlín
Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
http://www.csvoozlin.cz

oozlin@vcelarstvi.cz

Zápis
z 2. schůze okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 29. 6. 2015

Místo a čas konání schůze: Hotel SOLE, Zlín; zahájení v 19:00
Přítomni členové OV: př. Slavík, př. Hájek, př. Krátký, př. Dynka, př. Luka, př. Žaludek,
Přítomni členové OKRK: --Omluven: př. Machalíčková

Nepřítomen: př. Hájek, př. Bodlák

Program:
1. Kontrola úkolů z předchozí schůze
2. Informace o schůzce KKV
3. Informace o webových stránkách OO
4. Připomínky k návrhu nových stanov ČSV
5. Připomínky k hlavním směrům činnosti ČSV po X. sjezdu
6. Informace od členů výboru - pokladník, zdravotní referent
7. Návrhy členů ZO z okresu Zlín na učitele včelařství a přednášející odborníky
8. Výjezdní zasedání a podzimní aktiv
9. Různé
10. Usnesení výborové schůze
11. Závěr
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Ad 1)

Předseda OO ČSV, o. s. Zlín př. Slavík zahájil a vedl jednání výboru. Při kontrole
úkolů z 1. usnesení, předseda informoval členy výboru o aktualizaci kontaktních
údajů členů OV na webových stránkách.

Ad 2)

Předseda informoval členy výboru o průběhu setkání KKV Zlínského kraje.
Předsedové jednotlivých okresů se shodli na společném postupu při propagaci
včelařství ve Zlínském kraji, jakožto i společném prosazování zájmů včelařů
Zlínského kraje v rámci Českého svazu včelařů.

Ad 3)

Předseda informoval členy výboru o stavu aktualizace obsahu webových stránek a
navrhl řadu nových rubrik, které by mohly přilákat nové návštěvníky a zájemce o
včelaření. Jednalo se především o kalendář, upoutávky na různé akce (přednášky,
kurzy, workshopy, apod.) pořádané ZO ze zlínského kraje, fotografie a další.
Předseda vznesl dotaz na členy výboru, o kontaktních údajích, které by si členové
přáli uvést na webových stránkách OO.

Ad 4)

Předseda informoval členy OV o průběhu připomínkování návrhu nových stanov
ČSV. Zdůraznil, že připomínky musí být po nejpozději po 1. 8. 2015 odeslány na
ústředí ČSV.

Ad 5)

Předseda informoval členy výboru o dokončení připomínkování návrhu hlavních
směrů činnosti ČSV po X. sjezdu. Připomínky za OO ČSV – Zlín byly odeslány na
ústředí svazu.

Ad 6)

Zdravotní referent př. Luka informoval OV o stavu objednávky léčiv pro ZO okresu
Zlín. Př. Dynka informoval členy výboru stavu přebírání účetnictví a účtu OO ČSV.

Ad 7)

Předseda požádal členy OV, aby oslovili členy ZO z okresu Zlín, kteří by měli
zájem a současně splňovali potřebná kvalifikační kritéria pro učitele včelařství
a/nebo přednášející odborníky. Tito členové by byli následně delegováni OO ČSV –
Zlín k doplnění do patřičných seznamů.

Ad 8)

Předseda navrhnul členům výboru, aby se uskutečnila náhrada za plánovanou
přednášku na školním včelíně ZO Napajedla při výjezdním zasedání nebo na aktivu.
Př. Žaludek navrhnul, aby výjezdní zasedání proběhlo u včelařů (včelaře)
v Boršicích u Buchlovic dne 7. 9. 2015. Předseda navrhnul, aby termín podzimního
aktivu byl proto posunut na 20. 9. 2015 a místo bude do příštího zasedání
upřesněno.

Ad 9)

Předseda informoval členy výboru o koncepci propagace včelařství OO a
hlavní směry činností pro stávající volební období. V diskuzi př. Žaludek uvedl, že
propagací by měla být oslovena i mladší generace. Předseda uvedl, že lze vytvořit
například fotografickou soutěž, která by mohla tuto skupinu oslovit. Předseda
rovněž navrhnul pokračovat ve vydávání věstníku (nebo jiné formy oběžníku) OO
v elektronické formě, který by informoval včelaře a širokou veřejnost Zlínského
kraje o činnosti včelařů.
Předseda navrhnul výboru, aby se před pokračováním ve spolupráci se
slezským včelařským spolkem v Katowicích v Polsku, nejprve domluvilo oficiální
setkání na úrovni členů výboru, kde by nejprve byly projednány rámcové oblasti
spolupráce. Dle výsledku jednání výbor rozhodne o dalším směřování spolupráce
s Polskem.
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Ad 10)

2. usnesení z jednání výborové schůze OO ČSV, o. s. - Zlín

1. Okresní výbor OO schvaluje:
-

Plnění úkolů z 1. usnesení schůze OV ČSV – Zlín.

-

Úpravy obsahu a designu webových stránek OO ČSV – Zlín.

2. Okresní výbor OO ukládá:
-

př. Lukovi pokračovat v realizaci třetí objednávky léčiv pro základní organizace ČSV,
o.s. okresu Zlín.
Termín: do 10. 7. 2015

-

Zodpovídá: př. Luka

př. Bodlákovi zpracovat od základních organizací ČSV, o. s. okresu Zlín všechny
zaslané připomínky a návrhy k návrhu nových stanov ČSV.
Termín: do 1. 8. 2015

Zodpovídá: př. Bodlák

3. Okresní výbor OO doporučuje:
-

Pokračovat v aktualizaci údajů a informací týkající se činnosti OO ČSV a ZO okresu
Zlín na webových stránkách.
Zodpovídá: předseda

-

Navázat oficiální kontakt se slezským včelařským spolkem v Katowicích a navrhnout
oficiální setkání na úrovni členů výboru obou organizací. Projednat rámcové body
spolupráce mezi oběma organizacemi.
Termín: do 1.8.2015

-

Zodpovídá: předseda, př. Krátký

Vytvořit koncepci fotografické soutěže pro mládež s tématikou včelařství.
Termín: do 20.9.2015

Zodpovídá: předseda
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-

Oslovit vhodné kandidáty na učitele včelařství a přednášející odborníky ve Zlínském
okrese. Navrhnout jejich doplnění do patřičných seznamů na ústředí ČSV.
Termín: do 20.9.2015

Zodpovídá: členové výboru

4. Okresní výbor OO bere na vědomí:
-

kontrolu plnění úkolů ze 1. usnesení výborové schůze OO ČSV – Zlín.

Výsledek hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Navržené usnesení bylo přijato přítomnými členy výboru OO ČSV, o. s. – Zlín.

Ad 11)

Závěr
Ve 22:05 schůzi okresního výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík,
a poděkoval členům výboru za jejich účast na schůzi.

Další řádná schůze OV ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 3. 8. 2015
v 19:00 v hotelu SOLE ve Zlíně.

Připomínky k zápisu zašlete elektronickou poštou na adresu předsedy OV ČSV, o. s.
(slavik@post.cz) nejpozději do 29. 7. 2015.

Ve Zlíně, dne 15. 7. 2015
Zapsal:

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Zápis a usnesení ověřil:

Krátký Karel
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