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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o. s. 
Okresní organizace Zlín 

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

 

Zápis 

ze schůze č. 3/2016 okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 2. 3. 2016 

 

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. Hnilica, př. Machalíčková 

Hosté: př. Ševců 

Omluven: př. Luka, př. Hájek   Nepřítomen: --- 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

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

mládež, člena republikového výboru 

3. Různé 

4. Usnesení výborové schůze 

5. Závěr 

 

 

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 o zařazení př. Hájka a př. Slavíka na seznam přednášejících 

odborníků. Na seznam přednášejících odborníků byli zařazeni i pracovníci SVS 

Zlínského kraje, a to na žádost od př. Studeníka podanou přímo svazu, aniž by byla 

standardně projednána nejprve na výboru OO Zlín. Do seznamu učitelů včelařství 

nebyl zařazen žádný kandidát, s odůvodněním, že ČSV neotvírá v tomto roce žádný 

kurz v Nasavrkách. Předseda dále informoval o průběhu schůzky funkcionářů OO 
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ČSV v Nasavrkách a postupu přeregistrace. Doplnil informaci, že je nutno ještě dle 

nového oběžníku 02/2016 dodat čestná prohlášení místopředsedy, pokladníka, a 

všech členů revizní komise, aby přeregistrace mohla být dokončena. Př. Bodlák byl 

pověřen předáním ocenění pro včelaře v rámci ZO Napajedla. Zdravotní referent, 

pokladník a referent pro práci s mládeží informovali o činnosti za uplynulý měsíc. 

- Předseda informoval o kurzu mikroskopování, který se uskutečnil na fakultě 

technologické UTB. 

- Předseda informoval o nových a připravovaných funkcích v CISu, především o 

provázanosti výsledků vyšetření na MVP a varroázu. Rovněž informoval o 

nutnosti správného uzavírání včelařského roku. V CISu je potřeba hlídat platby 

za členské příspěvky, hlavně jejich spárování. Pokud by ZO nezaplatily 

příspěvky za členy, nebudou jim zasílány časopisy a také nebude provedena 

platba za členy ze svazu. 

Ad 3) V různém byl výbor informován: 

- o včelařské přednášce, která proběhla v Bratislavě, a účastnil se jí př. Ševců. 

Ad 4) usnesení 03/2016 z jednání schůze OV ČSV, o. s. - Zlín 

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

- kontrolu plnění úkolů z usnesení 02/2016 výborové schůze OO ČSV – Zlín. 

 

Ad 5) Závěr 

V 21:16 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 4. 4. 2016 

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. 3. 2015. 

 

Ve Zlíně, dne 19. 3. 2016 

Zapsal: Ing. Roman Slavík, Ph.D. 

Zápis a usnesení ověřil:  Krátký Karel 
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