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

oozlin@vcelarstvi.cz

Zápis
z 3. schůze okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 3. 8. 2015

Místo a čas konání schůze: Hotel SOLE, Zlín; zahájení v 19:11
Přítomni členové OV: př. Slavík, př. Krátký, př. Dynka, př. Luka, př. Bodlák,
Přítomni členové OKRK: př. Studenka
Hosté: Ševců, Gerža
Omluven: ---

Nepřítomen: př. Hájek, př. Žaludek

Program:
1. Kontrola úkolů z předchozí schůze
2. Info o schůzce KKV (společný návrh připomínek nových stanov ČSV)
3. Návrhy lidí na učitele včelařství a přednášejících odborníků
4. Nominace členů do komisí a vyšších orgánů svazu
5. Informace od členů výboru - zdravotního referenta, pokladníka, referenta pro mládež
6. Soutěž na webových stránkách OO
7. Organizace výjezdního zasedání a podzimního aktivu
8. Spolupráce se Slezským svazem včelařů v Polsku
9. Spolupráce s rakouskými včelaři
10. Různé
11. Usnesení
12. Závěr
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Ad 1)

Předseda OO ČSV, o. s. Zlín př. Slavík zahájil a vedl jednání výboru. Byla
provedena kontrola úkolů z minulé schůze OV.

Ad 2)

Předseda informoval členy výboru o průběhu setkání KKV Zlínského kraje.
Předsedové jednotlivých okresů vznesli připomínky k návrhu nových stanov ČSV,
které byly zapracovány do společného materiálu. Tento byl po vzájemném
odsouhlasení odeslán na sekretariát ČSV.

Ad 3)

Výbor prozatím neobdržel od ZO zlínského okresu žádné návrhy kandidátů pro
doplnění seznamu učitelů včelařství a přednášejících odborníků.
Termín: do 20.9.2015

Ad 4)

Předseda informoval členy výboru o možnosti navrhnou kandidáty do odborných
komisí ČSV, s mandátem po X. sjezdu svazu. Doporučil, aby vhodní kandidáti ze
ZO byli navrženi OV do 1.9.2015
Termín: do 1.9.2015

Ad 5)

Zodpovídá: členové výboru

Zodpovídá: členové výboru

Zdravotní referent př. Luka informoval výbor o stavu poslední objednávky léčiv.
Př. Dynka informoval výbor o stavu účetnictví OO ČSV Zlín.
Na vědomí: členové výboru

Ad 6)

Předseda
informoval
výbor
o
vytvoření
facebookového
profilu
(https://www.facebook.com/fotosoutezoocsvzlin), na kterém bude probíhat
fotosoutěž. Na stránky OO ČSV Zlín byl vložen příspěvek k této fotosoutěži.
Na vědomí: členové výboru

Ad 7)

Předseda informoval členy výboru o stavu organizace výjezdního zasedání výboru,
které se bude konat 6.9.2015 v Boršicích u Buchlovic. Předseda informoval členy
výboru o počátku příprav podzimního krajského aktivu, který se uskuteční
19.9.2015 ve Vizovicích.
Na vědomí: členové výboru

Ad 8)

Předseda informoval výbor o prvním neformálním jednání zástupců OV ČSV Zlín
(př. Slavík, př. Dynka a př. Ševců) se Slezským svazem včelařů při návštěvě
kulturní akce v Trutowisku u Mrucki. Polská strana byla seznámena s novými členy
OV, a bylo dohodnuto, že oficiální jednání budou probíhat pouze mezi členy OV
ČSV Zlín a členy Slezského svazu včelařů. Jiné osoby k těmto jednáním nejsou
oprávněny.
Na vědomí: členové výboru

Ad 9)

Předseda informoval členy výboru o možnosti navázání spolupráce s rakouskými
včelaři. Př. Krátký vznesl dotaz k tématům spolupráce, při následné diskusi mezi
členy výboru bylo dohodnuto, že je potřeba témata konkretizovat, tak aby byly
přijatelné i pro budoucí spolupracující strany.
Termín: do 1.9.2015

Zodpovídá: členové výboru
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Ad 10)

Různé

-

Zástupce OO ČSV Zlín v RV př. Gerža informoval členy výboru o odstoupení ze své
funkce člena RV. Výbor se dohodl, že do RV bude pro kooptaci navržen př. Bodlák.

-

Př. Ševců informoval výbor o nabídce spolupráce s včelaři ze slovenské Bytče. Výbor
se dohodl, že by bylo vhodné nejprve vyjasnit témata pro spolupráci, a následně oslovit
slovenskou stranu.

-

Na závěr schůze OV proběhla živá diskuze o současné včelařské sezóně. Přítomní
členové i hosté popsali různé aspekty a zkušenosti z letošního chovu včel v ČR i
zahraničí.

Ad 11)

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

1. Okresní výbor OO schvaluje:
-

Plnění úkolů z 2. usnesení schůze OV ČSV – Zlín.

-

delegování př. Bodláka pro doplnění uvolněného místa v RV po př. Geržovi.

2. Okresní výbor OO ukládá:
-

př. Lukovi dokončit realizaci třetí objednávky léčiv pro základní organizace ČSV, o.s.
okresu Zlín.
Termín: do 1. 9. 2015

Zodpovídá: př. Luka

3. Okresní výbor OO doporučuje:
-

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 2. usnesení výborové schůze OO ČSV – Zlín.

-

rezignaci člena RV př. Gerži.
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Výsledek korespondenčního hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

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

Ad 12)

Závěr
Ve 21:35 schůzi okresního výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík,
a poděkoval přítomným členům výboru i hostům za jejich účast na schůzi.

Další schůze OV ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 6. 9. 2015 v rámci
výjezdního zasedání v Boršicích u Buchlovic.

Připomínky k zápisu zašlete elektronickou poštou na adresu předsedy OV ČSV, o. s.
(slavik@post.cz) nejpozději do 30. 8. 2015.

Ve Zlíně, dne 19. 8. 2015
Zapsal:

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Zápis a usnesení ověřil:

Krátký Karel
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