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

oozlin@vcelarstvi.cz

Zápis
ze 4. schůze okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 6. 9. 2015

Místo a čas konání schůze: vinařství Veverka, Boršice u Buchlovic; zahájení v 17:30
Přítomni členové OV: př. Slavík, př. Krátký, př. Dynka, př. Luka, př. Bodlák, př. Žaludek
Přítomni členové OKRK: --Hosté: --Omluven: ---

Nepřítomen: př. Hájek

Program:
1. Kontrola úkolů z předchozí schůze
2. Informace od člena RV
3. Návrhy členů ZO z okresu Zlín na učitele včelařství a přednášející odborníky
4. Příprava podzimního krajského aktivu
5. Propagace akcí pořádaných OO v médiích
6. Spolupráce s Polskem
7. Školení ovládání programu CIS
8. Různé
9. Usnesení výborové schůze
10. Závěr
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Ad 1)

Schůzi předcházela návštěva u včelaře př. Gabriela spojená s prohlídkou jeho
provozu a včelnice v Boršicích. Poté proběhl přesun do vinařství pana Veverky, kde
předseda OO ČSV, o. s. Zlín př. Slavík zahájil a vedl jednání výboru. Při kontrole
úkolů bylo shledáno, že všechny dlouhodobé úkoly jsou řádně plněny.

Ad 2)

Kooptovaný člen RV př. Bodlák informoval členy výboru o zasedání RV, které
proběhlo v Nasavrkách dne 29.8.2015.

Ad 3)

Předseda opětovně 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. Př. Žaludek vznesl dotaz na potřebu VŠ vzdělání u
učitelů zpracování včelích produktů. Předseda požádal, aby se případní kandidáti
zúčastnili příští schůze OV.

Ad 4)

Předseda informoval členy výboru o postupu příprav podzimního krajského aktivu,
který se bude konat 20. 9. 2015 v sokolovně ve Vizovicích. Podrobnější informace
jsou umístěny na webových stránkách OO ČSV Zlín, a rovněž byly rozeslány
emailem všem ZO v okresu Zlín. Předseda požádal členy výboru o součinnost při
přípravě a organizaci aktivu.

Ad 5)

Předseda informoval členy výboru o možnosti propagace akcí pořádaných ZO
okresu Zlín na webových stránkách OO i svazu. V rámci tématu př. Dynka
informoval výbor o akci ZO Luhačovice, která proběhne 14.-20.9.2015
v Luhačovicích. Informace k akci byly zveřejněny na webu OO i svazu. Předseda
vznesl námět k diskuzi o rozšíření propagace aktivit včelařů v médiích Zlínského
kraje.

Ad 6)

Předseda informoval členy výboru o dokončení rámcové smlouvy o spolupráci a
upřesnění rámcových témat ve smlouvě. Navrhl, aby rámcová smlouva byla
přeložena do polštiny, angličtiny a němčiny, pro případné zájemce o mezinárodní
spolupráci z okolních států. Smlouva bude následně zaslána slezskému svazu
včelařů v Katovicích k dalšímu projednání mezi jejich členy výboru. Po nalezení
vzájemného konsensu by mohla být smlouva oboustranně akceptovatelná.

Ad 7)

Předseda informoval členy výboru o možnosti uskutečnění školení ovládání
programu CIS ve Zlíně.

Ad 8)

Př. Žaludek vznesl dotaz, zda nelze najít ve Zlínském kraji firmu pro opravy a
servis aerosolových vyvíječů.

Ad 9)

4. usnesení z jednání schůze OV ČSV, o. s. - Zlín

1. Okresní výbor ČSV, o. s. - Zlín schvaluje:
-

Plnění úkolů ze 3. usnesení schůze OV ČSV – Zlín.

2. Okresní výbor ČSV, o. s. - Zlín doporučuje:
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-

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 5.10.2015

-

Zodpovídá: předseda

Projednat s kandidáty na učitele včelařství a přednášející odborníky ve Zlínském okrese
jejich oblasti působnosti a navrhnout jejich doplnění do patřičných seznamů na ústředí
ČSV.
Termín: do 6. 10. 2015

Zodpovídá: členové výboru

3. Okresní výbor ČSV, o. s. - Zlín bere na vědomí:
-

kontrolu plnění úkolů z 3. usnesení výborové schůze OO ČSV – Zlín.

Výsledek korespondenčního hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

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

Ad 10)

Závěr
V 19:35 schůzi okresního výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík, a
poděkoval členům výboru za jejich účast na výjezdním zasedání.
Další řádná schůze OV ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 5. 10. 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 20. 9. 2015.

Ve Zlíně, dne 9. 9. 2015
Zapsal:

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Zápis a usnesení ověřil:

Krátký Karel
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