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. 10/2016 okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 3. 10. 2016

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:15
Přítomni členové OV: př. Slavík, př. Dynka, př. Žaludek, př. Luka
Přítomni členové OKRK: př. Machalíčková
Hosté: př. Ševců
Omluven: př. Hájek př. Bodlák

Nepřítomen: ---

Program:
1. Kontrola úkolů z předchozí schůze
2. Informace od členů výboru - zdravotního referenta, pokladníka, referenta pro mládež a
člena RV.
3. Administrace 1D dotace – oběžník 2/2016
4. Zhodnocení krajského aktivu ČSV
5. Zhodnocení Česko-Slovenského včelařského semináře
6. Příprava zájezdu do Smolenice/Trenčín (SK)
7. Příprava IX. včelařské akademie – Academia centrum, Zlín – 1.4.2017
8. Návrh plánu práce na rok 2017
9. Různé
10. Usnesení výborové schůze
11. Závěr
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Ad 1)

Předseda zahájil a vedl jednání výboru. Proběhla kontrola plnění úkolů z předchozí
schůze, bylo konstatováno, že všechny úkoly jsou průběžně plněny.

Ad 2)

Pokladník a referent pro práci s mládeží podali informace o činnosti za uplynulý
měsíc. Zdravotní referent př. Luka oznámil, že uvažuje o odstoupení z funkce.

Ad 3)

Předseda informoval členy výboru o sběru dokumentů k administraci dotace 1D.
Sdělil, že potřebné informace jsou zveřejněny v oběžníku 2/2016, nicméně není zde
ještě uvedena výše dotace. Zdůraznil, že bude třeba dodržovat postupy a termíny
popsané v oběžníku 2/2016.

Ad 4)

Předseda zhodnotil průběh a organizaci krajského aktivu funkcionářů ČSV,
Zlínského kraje. Poděkoval všem členům výboru, kteří se podíleli na jeho přípravě a
hladkém průběhu za pomoc. Rovněž informoval o sestavení zápisu, který bude
odeslán na sekretariát ČSV.

Ad 5)

Předseda informoval o Česko-Slovenském včelařském semináři, která se uskutečnil
25. 9. 2016 na LC FT UTB ve Zlíně. V rámci semináře přednášeli Pavol Filo,
Helena Proková a Roman Slavík. Hlavním tématem přednášek bylo zdraví včel a
včelaření v zahraničí. I přes malou účast včelařů, byl seminář hodnocen jako
přínosný a bylo navrženo jeho pokračování v dalších letech.

Ad 6)

Předseda informoval o přípravě včelařského zájezdu do Smolenice a Trenčína, který
by se měl uskutečnit 22. 10. 2016. Zájemci z řad včelařů se mohou registrovat na
internetových stránkách OO Zlín.

Ad 7)

Předseda informoval členy výboru o postupu příprav IX. včelařské akademie, která
proběhne 1. 4. 2017 ve Zlíně. Představil celkovou koncepci akce a možné
přednášející, kteří by měli být pozváni.

Ad 8)

Předseda představil návrh „Plánu práce pro rok 2017“, který je součástí zápisu.

Ad 9)

V různém bylo diskutováno následující:
-

Ad 10)

Předseda informoval o připravovaném dotačním programu pro včelaře
Zlínského kraje. Celková výše dotace by měla činit 1 MKč, příjem žádostí bude
spuštěn 1. 2. 2017. Bližší informace budou zveřejňovány na stránkách OO ČSV
Zlín.

usnesení z 10. schůze výboru OO ČSV, z. s. - Zlín

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

pravidelně aktualizovat informace na webových stránkách OO ČSV Zlín.
Termín: průběžně

-

Zodpovídá: předseda

vyvěsit na webové stránky OO ČSV Zlín plán akcí pro rok 2017.
Termín: do 1. 1. 2017

Zodpovídá: předseda

Stránka 2 z 4

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

Ad 11)

kontrolu plnění úkolů z usnesení 9. výborové schůze OO ČSV – Zlín.

Závěr
V 20:00 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 7. 11. 2016
v 19:00 v hotelu SOLE ve Zlíně.

Připomínky k zápisu zašlete elektronickou poštou na adresu předsedy OO ČSV, z. s.
(slavik@post.cz) nejpozději do 30. 10. 2016.

Ve Zlíně, dne 19. 10. 2016
Zapsal:

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Zápis a usnesení ověřil:

Krátký Karel
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(Případné změny v plánu práce budou oznamovány na stránkách OO ČSV Zlín.)

