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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. 12/2016 okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 5. 12. 2016 

 

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:25 

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

př. Bodlák 

Přítomni členové OKRK: př. Machalíčková 

Hosté: př. Ševců 

Omluven: ---   Nepřítomen: --- 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

2. Stav administrace 1D dotace 

3. Příprava IX. včelařské akademie 

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

mládež a člena republikového výboru 

5. Různé 

6. Usnesení výborové schůze 

7. 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) Všichni přítomní členové výboru provedli společně kontrolu dokumentů 

k dotaci 1D a dokladů k její administraci, které OV obdržel od všech ZO z okresu 
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Zlín. Výbor po kontrole souhlasil s odesláním dokumentů na sekretariát ČSV, tak 

aby byl dodržen stanovený termín pro doručení na sekretariát ČSV. 

Ad 3) Předseda informoval členy výboru o průběhu příprav IX. včelařské akademie. 

Členové výboru se vyjádřili k propagačním letákům pro akademii, předseda 

informoval o zhotovení přihlašovacího formuláře na akademii přes internet. 

Členové výboru dále vedli rozpravu o možných sponzorech a vystavovatelích, o 

sestavení předběžné kalkulace a programu akademie. Př. Machalíčková vznesla 

návrh na obvolání ZO v kraji, př. Dynka navrhnul rozeslání pozvánky v dopisech a 

př. Bodlák nadneslo možnost propagace na výročních schůzích ZO. Také byla 

navrhnuta možnost na vytvoření Sborníku z akademie. Pro příspěvky bude 

vytvořena šablona, která bude dostupná na stránkách OO Zlín. 

Ad 4) Pokladník a referent pro práci s mládeží zhodnotili činnost za uplynulý měsíc. 

- předseda informoval o splnění úkolů zaslaných ze sekretariátu ČSV a odeslání 

statistik o včelaření pro Zlínský kraj. Předseda informoval o nových modulech 

v CISu, které budou sloužit ZO pro vytváření žádostí na vyšetření na MVP a 

varroázu. Požádal, aby veškeré připomínky k fungování CISu byly zasílány na 

email OO Zlín. Rovněž požádal, aby při podávání návrhů na ocenění a jejich 

udělování byly řádně vyplňovány i údaje v CISu. 

- zdravotní referent informoval členy výboru o katastrálních územích, která 

nebudou vyšetřována na MVP. Dále informoval o novém způsobu sběru 

požadavků na léčiva, který bude probíhat přes internetovou stránku OO Zlín. 

- člen RV informoval výbor OO Zlín o proběhlém zasedání RV a jeho závěrech. 

 

Ad 5) V různém byly diskutovány následující podněty: 

- předseda předložil kopii žádosti o příspěvek ze svépomocného fondu od 

př. Dulíka, která byla zaslána ze sekretariátu ČSV. Informoval členy výboru o 

problematice okolo žádosti př. Dulíka a po prostudování žádosti i dokladů členy 

výboru bylo rozhodnuto o jejím zamítnutí. 

- př. Žaludek se dotázal, zda se budou oslovovat ZO, kvůli přítomnosti 

funkcionářů OO Zlín na výročních členských schůzích. Předseda rovněž dodal, 

že by bylo vhodné, aby ZO vkládaly do CISu jak termíny výročních členských 

schůzí, tak i potřebné dokumenty. 

- členové výboru se vyjádřili k návrhům ocenění – čestné uznání a vzorný včelař 

pro včelaře ze ZO Napajedla. 

- př. Žaludek byl pověřen sestavováním zápisů ze schůzí výboru OO Zlín. 
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Ad 6) 6. usnesení z jednání schůze OO ČSV, z. s. - Zlín 

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

- odeslat vyjádření OO Zlín k žádosti př. Dulíka o příspěvek ze svépomocného fondu. 

Termín: do 2. 1. 2017            Zodpovídá: předseda 

- vytvořit šablonu pro sborník a umístit ji na stránky OO Zlín. 

Termín: do 2. 1. 2017            Zodpovídá: předseda 

 

2. Okresní výbor ČSV, z. s. - Zlín bere na vědomí: 

- kontrolu plnění úkolů z 11. usnesení výborové schůze OO ČSV – Zlín. 

 

Ad 7) Závěr 

V 21:06 schůzi výboru OO ČSV, z. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík.  

Poděkoval členům výboru a hostům za jejich účast na schůzi. 

Další řádná schůze OV ČSV, z. s. – Zlín se uskuteční 2. 1. 2017 

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. 12. 2016. 

 

Ve Zlíně, dne 19. 12. 2016 

Zapsal: Ing. Roman Slavík, Ph.D. 

Zápis a usnesení ověřil:  Krátký Karel 

 

mailto:slavik@post.cz

