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

oozlin@vcelarstvi.cz

Zápis
ze 5. schůze okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 5. 10. 2015

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:10
Přítomni členové OV: př. Slavík, př. Krátký, př. Dynka, př. Žaludek, př. Bodlák
Přítomni členové OKRK: př. Machalíčková
Hosté: př. Ševců, př. Šimoník
Omluven: př. Luka

Nepřítomen: ---

Program:
1. Kontrola úkolů z předchozí schůze
2. Zhodnocení výjezdního zasedání a podzimního aktivu
3. Info o schůzce KKV
4. Spolupráce se Slezským svazem včelařů v Polsku
5. Dotace 1D
6. Návrhy lidí na učitele včelařství, přednášejících odborníků a do odborných komisí
7. Informace od členů výboru - zdravotního referenta, pokladníka, referenta pro mládež
8. Příprava školení k systému CIS
9. Příprava a postup přeregistrace ZO/OO ČSV
10. Příprava plánu práce OO pro rok 2016
11. Různé
12. Usnesení výborové schůze
13. Závěr
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Ad 1)

Předseda OO ČSV, o. s. Zlín př. Slavík zahájil a vedl jednání výboru. Proběhla
kontrola plnění úkolů z předchozí schůze, bylo konstatováno, že všechny úkoly jsou
průběžně plněny.

Ad 2)

Předseda informoval členy výboru o přípravě a průběhu krajského aktivu, který
proběhl 20. 9. 2015 ve Vizovicích. Bylo konstatováno, že aktiv byl organizačně
dobře zajištěn.

Ad 3)

Předseda informoval členy výboru o průběhu setkání KKV Zlínského kraje a členů
RV. Nastínil projednávanou problematiku připomínek KKV k návrhu nových
stanov a problematiku dotační politiky Zlínského kraje. V následné diskuzi byla
vznesena řada podnětů, z nichž nejdůležitějším rozhodnutím bylo vypracování
koncepce rozvoje včelařství ve Zlínském kraji. Předseda požádal členy výboru, aby
se touto problematikou hlouběji zabývali a byli nápomocni při zpracování tohoto
dokumentu.

Ad 4)

Př. Ševců informoval členy výboru o stavu příprav návštěvy u slezských včelařů
v Polsku. Předseda předal smlouvy o spolupráci př. Bodlákovi, a pověřil jej
zajištěním podpisů na obou jazykových verzích při návštěvě v Katovicích. Požádal
členy výboru, kteří se budou účastnit návštěvy v Polsku, o důstojnou reprezentaci
Zlínské organizace.

Ad 5)

Předseda informoval členy výboru o stavu zpracovávání žádostí ZO o dotaci 1D ve
Zlínském okrese. Zdůraznil, že je nezbytné, aby v žádostech byly uváděny správné
a pravdivé údaje, jinak by mohly dotčené ZO být sankcionovány. Tyto údaj by se
měly shodovat i s daty zadávanými do systému CIS. Následně byly diskutovány
možnosti kontroly uváděných údajů v žádosti o dotaci.

Ad 6)

Z podnětu ZO Zlín byli navrženi pro doplnění seznamu přednášejících odborníků
následující kandidáti: doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D., Ing. Roman Slavík, Ph.D.,
Mgr. Jan Kalenda, Ph.D., Ing. Evžen Babík, Ing. Renata Večerková, Ph.D.
a př. Valenta.

Ad 7)

Pokladník a referent pro práci s mládeží zhodnotili činnost za uplynulý měsíc.

Ad 8)

Předseda informoval členy výboru o školení ovládání programu CIS ve Zlíně, které
proběhne 9. 10. 2015 od 15:00 na FT UTB.

Ad 9)

Předseda informoval členy výboru o požadavku na přeregistraci OO/ZO, který byl
zveřejněn v oběžníku 2/2015. Požádal členy výboru o součinnost při přeregistraci
spolku dle NOZ.

Ad 10)

Předseda představil návrh plánu činnosti okresní organizace pro rok 2016. Požádal
členy výboru o jeho prostudování a připomínkování.

Ad 11)

V různém byly diskutovány následující podněty:
-

předseda informoval členy výboru o nutnosti uspořádat minimálně jednou ročně
pravidelné krajské školení pro zdravotní referenty v součinnosti se SVS.
Zdůraznil, že při současném neuspokojivém stavu nákazové situace v kraji je
třeba zefektivnit předávání informací od SVS mezi funkcionáři ZO, lépe
využívat prohlížitele včelstev, a také neustále vzdělávat zdravotní referenty ZO,
tak aby byli schopni lépe zvládat nákazovou situaci v kraji.
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-

Ad 12)

předseda navrhnul provést revizi předmětů průběžné spotřeby, a neaktuální nebo
nepotřebné položky nabídnout k převodu nebo je vyřadit z evidence.

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

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

provést revizi předmětů průběžné spotřeby.
Termín: do 2.11.2015

-

Zodpovídá: předseda

Navrhnout doplnění přednášejících odborníků do patřičných seznamů na ústředí ČSV.
Termín: do 2. 11. 2015

Zodpovídá: předseda

2. 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 13)

Závěr
V 20:55 schůzi výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík.
Poděkoval členům výboru a hostům za jejich účast na schůzi.
Další řádná schůze OV ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 2. 11. 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 16. 10. 2015.
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Ve Zlíně, dne 7. 10. 2015
Zapsal:

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Zápis a usnesení ověřil:

Krátký Karel
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