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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z. s. 
Okresní organizace Zlín 

Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
http://www.csvoozlin.cz        oozlin@vcelarstvi.cz 

 

Zápis 

ze 6. schůze okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 2. 11. 2015 

 

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:15 

Přítomni členové OV: př. Slavík, př. Hájek, př. Krátký, př. Dynka, př. Žaludek, př. Bodlák 

Přítomni členové OKRK: ------ 

Hosté: př. Ševců 

Omluven: Machalíčková   Nepřítomen: --- 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

2. Informace ze schůze KKV 

3. Zhodnocení školení k systému CIS 

4. Dlouhodobé zápůjčky majetku OO a odpisy  

5. Informace od členů výboru - zdravotního referenta, pokladníka, referenta pro mládež, RV 

6. Postup přeregistrace OO ČSV 

7. Příprava plánu práce OO pro rok 2016 

8. Propagace OO v médiích 

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. Proběhla 

kontrola plnění úkolů z předchozí schůze, bylo konstatováno, že všechny úkoly jsou 

průběžně plněny. 

Ad 2) Předseda informoval členy výboru o průběhu setkání KKV Zlínského kraje. Nastínil 

projednávanou problematiku dotační politiky Zlínského kraje v následujících letech.   

Ad 3) Předseda zhodnotil školení na CIS, které proběhlo 9. 10. 2015 na FT UTB. 

Ad 4) Předseda informoval členy výboru o koncepci dlouhodobých zápůjček majetku 

OO ČSV Zlín. ZO Luhačovice vzneslo požadavek na zapůjčení makety včely. 

Předseda navrhnul, aby byla provedena revize majetku OO, a nepotřebný majetek, 

by byl nabídnut ZO v okrese Zlín nebo vyřazen. Členové výboru odsouhlasili, aby 

majetkové položky s cenou pod 2 tis. Kč byly rovněž vyjmuty z evidence. 

Ad 5) Jednotliví přítomní referenti informovali o stavu činností v jejich působnosti. Člen 

RV Judr. Bodlák informoval o předsjezdové schůzce delegátů, která proběhla 

v Kroměříži. Předseda informoval výbor o akci včelařů ve Štítné nad Vláří, jíž se 

účastnili i zástupci OV Zlín. 

Ad 6) Předseda informoval členy výboru o požadavku na přeregistraci OO/ZO. Od 

12. 10. 2015 byl ČSV zaregistrován jako zapsaný spolek, a je tedy možno provést 

přeregistraci. Požádal členy výboru o součinnost při přeregistraci spolku dle NOZ. 

Ad 7) Předseda představil návrh plánu a jednotlivé činnosti okresní organizace pro rok 

2016. Požádal členy výboru o jeho prostudování a připomínkování. 

Ad 8) Předseda přednesl problematiku propagace OO v médiích a na akcích pořádaných 

krajem a okresem Zlín. 

Ad 9) V různém byly diskutovány následující podněty: 

- předseda informoval členy výboru o nových přípravcích na bázi chmele 

používaných pro léčení včel proti varroáze, které testuje německý spolkový svaz 

včelařů. 

- předseda informoval členy výboru o zveřejnění hodnocení krajského aktivu 

v časopisu Včelařství 

- př. Žaludek informoval členy výboru o návštěvě kurzu v Nasavrkách 

- př. Ševců informoval výbor o problematice návštěvy v Polsku, členové výboru 

odsouhlasili příspěvek na cestovné a dárkové předměty, které byly použity pro 

propagaci OO ČSV, Zlín. 

 

Ad 10) 6. usnesení z jednání schůze OV ČSV, o. s. - Zlín 

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

- vyřazení současných položek z evidovaného majetku OO ČSV Zlín, jejichž pořizovací 

cena nepřesahuje 2 tis. Kč. A dále do evidence v budoucnu nezařazovat drobný majetek  

s pořizovací cenou do dvou tisíc Kč. 
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- členové výboru schválili proplacení cestovného a dárkových předmětů pro zástupce, 

kteří se účastnili schůzky s polským včelařským spolkem v Katovicích. 

 

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

- provést revizi předmětů průběžné spotřeby. 

Termín: do 20.12.2015            Zodpovídá: předseda 

 

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

- kontrolu plnění úkolů z 5. 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 11) Závěr 

V 20:30 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 7. 12. 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 30. 11. 2015. 

 

Ve Zlíně, dne 1. 12. 2015 

Zapsal: Ing. Roman Slavík, Ph.D. 

Zápis a usnesení ověřil:  Krátký Karel 

mailto:slavik@post.cz

