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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 schůze č. 11/2016 okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 7. 11. 2016 

 

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:14 

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

Přítomni členové OKRK: př. Machalíčková 

Hosté: př. Ševců, př. Kalenda 

Omluven: př. Luka     Nepřítomen: --- 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

2. Volba zdravotního referenta OO ČSV Zlín 

3. Informace od členů výboru – předsedy, zdravotního referenta, pokladníka, referenta pro 

mládež, člena RV 

4. Administrace 1D dotace  

5. Příprava IX. včelařské akademie  

6. Různé 

 

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 dlouhodobější 

úkoly z dřívějších schůzí OO ČSV Zlín jsou průběžně plněny.  

 

Ad 2) Předseda požádal členy výboru na minulé schůzi, aby navrhli vhodného kandidáta 

místo př. Luky, který oznámil na minulé schůzi OO Zlín, své odstoupení z funkce 
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zdravotního referenta a předal předsedovi svou rezignaci na členství ve výboru OO 

ČSV Zlín. Členové výboru navrhli, aby byl kooptován př. Kalenda, který by 

následně tuto funkci vykonával. Proběhlo hlasování o kooptaci př. Kalendy do 

výboru OO ČSV Zlín (členové výboru hlasovali: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Př. 

Kalenda se stal členem OO ČSV Zlín a přijal funkci zdravotního referenta. Př. 

Kalenda vznesl požadavek, aby se OO Zlín dotázal KVS na to, které katastry budou 

vyšetřovány na mor a které na varroázu. 

 

Ad 3) Předseda informoval členy výboru o důvodech neuskutečnění zájezdu do Trenčína a 

Smolenice. Bylo rozhodnuto, že se zájezd uskuteční v příštím roce ve vhodnějším 

termínu. Pokladník a referent pro práci s mládeží zhodnotili činnost OO ve svých 

úsecích za uplynulý měsíc. Př. Bodlák podal informaci o nadcházejícím schůzi RV 

a materiálech, které se budou projednávat. Př. Žaludek informoval o své účasti na 

semináři vedoucích včelařských kroužků v Nasavrkách. Informoval o přednášce 

Dr. Jiřího Brožka na téma: Včelí produkty a zdraví člověka, která by mohla být i 

v rámci akademie. 

 

Ad 4) Předseda seznámil členy výboru s vydaným svazovým oběžníkem č. 2/2016. 

Předseda informoval, že prozatím nejsou v CISu přiřazeny částky pro administraci 

1D jednotlivým ZO. Upozornil, že v rámci Administrace 1D dotace bude určitá část 

příspěvku vyčleněna na DPP, proto požádal členy výboru, aby zaslali potřebné 

údaje pro DPP na email: oozlin@vcelarstvi.cz. Předseda upozornil, že všechny 

doklady a dokumenty musí být do 30.11. na OO a do 15.12. zaslány na sekretariát 

ČSV. 

 

Ad 5) Předseda informoval o stavu příprav IX. včelařské akademie. Byly zajištěny 

prostory v Academia Centru UTB Zlín, jsou zahájena jednání se sponzory, jsou 

připravovány pozvánky, letáky a bannery pro tisk a internet. Byli osloveni 

následující přednášející: Ing. Róbert Chlebo, Ph.D.; Ing. Pavel Fiľo; prof. Wolfgang 

Wimmer a Mgr. Jarmila Machová. Př. Machalíčková vznesla dotaz, zda by se na 

akci dalo přihlašovat přes Internet. Bylo rozhodnuto, že bude vytvořen přihlašovací 

formulář, který umožní jednotné shromažďování údajů. Př. Kalenda upozornil, že 

přednášejícím nelze vyplácet odměnu z dotací. 

 

Ad 6) V různém byly diskutovány následující podněty: 

- př. Ševců a př. Kalenda navštívili včelařskou výstavu v Trenčíně a podali 

informaci o její organizaci a průběhu. 

- př. Bodlák vznesl dotaz na postup u dříve představovaného připravovaného 

bakalářského studijního programu se zaměřením na včelařství. Doc. Hájek 

vysvětlil, že v současnosti se čeká na sestavení skupin hodnotitelů Národního 

akreditačního úřadu, který bude posléze přijímat žádosti o akreditování 
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studijních programů a následně je posuzovat. Př. Bodlák vyjádřil podporu 

tomuto studijnímu programu. 

- př. Kalenda vznesl připomínku, že na akcích pořádaných pro ZO Zlínského 

kraje je nedostatek účastníků. Byly diskutovány možnosti o zvýšení propagace 

těchto akcí, především pomocí regionálního tisku a internetu. Př. Machalíčková 

navrhla možnost osobního sdělení přímo ZO ve Zlínském okrese. 

- př. Machalíčková požádala o nápravu problému na webových stránkách OO 

ČSV Zlín, kde nelze otevřít zápisy ze schůzí. Předseda přislíbil sjednání 

nápravy. 

 

Ad 7) usnesení z jednání schůze OO ČSV, z. s. - Zlín 

1. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín doporučuje: 

- vznesení dotazu na KVS k problematice katastrů, které budou vyšetřovány na varroázu 

a MVP. 

Termín: do 1.1.2017            Zodpovídá: př. Kalenda 

- vytvořit přihlašovací formulář pro IX. včelařskou akademii. 

Termín: do 30.11.2017            Zodpovídá: předseda 

 

2. Výbor OO ČSV, o. s. - Zlín bere na vědomí: 

- kontrolu plnění úkolů z usnesení výborové schůze OO ČSV – Zlín, konané 3.10.2016. 

 

Ad 8) Závěr 

V 21:16 schůzi výboru OO ČSV, z. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík.  

Poděkoval členům výboru a hostům za jejich účast na schůzi. 

 

Další řádná schůze OO ČSV, z. s. – Zlín se uskuteční 5. 12. 2016 

v 19:00 v hotelu SOLE ve Zlíně. 

 

Ve Zlíně, dne 9. 11. 2016 

Zapsal: Ing. Roman Slavík, Ph.D. 

Zápis a usnesení ověřil:  Krátký Karel 


