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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. 1/2017 okresní organizace ČSV, z. s. – Zlín, konané dne 2. 1. 2017 

 

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:00 

Přítomni členové výboru: př.Slavík, př.Hájek, př.Dynka, př.Bodlák, př.Žaludek, př.Kalenda, 

př.Krátký 

Přítomni členové OKRK:  -- 

Hosté: -- 

Omluven: ---   Nepřítomen: --- 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

2. Informace od členů výboru - zdravotního referenta, pokladníka, referenta pro mládež a člena 

republikového výboru 

3. Různé 

4. Usnesení výborové schůze 

5. Závěr 

 

 

Ad 1) Předseda OO ČSV Zlín př. Slavík zahájil schůzi výboru. Kontrola úkolů z minulé 

schůze úkoly jsou plněny. 

Ad 2) Předseda upozornil, že je třeba prostudovat oběžník 04/2016 ČSV, informoval o 

odeslání dokumentů D1 na sekretariát ČSV Praha 

Ad 3) Předseda informoval, že všechny organizace našeho okresu by měly do konce roku 

zahájit přeregistraci pobočných spolků. Rovněž uvedl, že celková suma krajské 

dotace pro včelaře bude tento rok ve výši 1MKč, podmínky a žádosti lze najít na 

stránkách KÚ Zlín. Termín přijímání žádostí o dotaci na KÚ je od 1. 2. 2017 do 

1.3.2017. 

Ad 4) Předseda informoval o způsobu sběru zimní měli na vyšetření SVS. Pokyny SVS 

jsou na stránkách OO Zlín a SVS Zlín, také byly elektronicky zaslány na jednotlivé 

ZO. Balení vzorků pouze do řádně označených kelímků, směsný vzorek na vyšetření 
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na MVP i varroázu se dělá pouze z 10 včelstev. Má-li včelař např. 11 včelstev, pak 

má za povinnost udělat dva vzorky, jeden ze včelstev 1-10, druhý vzorek z 11. 

Obdobně se musí dělat i vzorky při vyšších počtech včelstev. Směsné vzorky nelze 

připravovat pouhým rozdělením veškeré sebrané měli ze stanoviště. 

Ad 5) IX. včelařská akademie, je připravována v Academia Centru Univerzity Tomáše Bati 

ve Zlíně. Předseda informoval o rozeslání pozvánek a dalších možnostech jejich 

umístění ve sdělovacích prostředcích. Úkoly pro jednotlivé členy OO: př Krátký -

oslovit sponzory a dojednat prodejní místa na IV. regionální výstavu s vystavovateli, 

předseda připraví přihlašovací formulář; označení účastníků a způsob evidence 

odběru občerstvení; šablona pro příspěvky do sborníku byla zveřejněna na stránkách 

OO Zlín; všichni členové OO se budou podílet na přípravě propagačních materiálů, 

oslovování sponzorů, přípravě plakátů a bannerů. Zaslat pozvánku přátelům do 

Polska a upřesnit jim počet účastníků. Oslovit a pozvat hosty Akademie př. Slavík. 

Ad 6) V různém byly diskutovány následující podněty:  

a. Úkol pro všechny ZO - zadat do CISu termíny výročních členských schůzí do 

15.1.2017.  

b. Objednávky léčiv provádět přes stránky OO Zlín, kde je vyvěšen formulář na 

objednávky léčiv pro rok 2017; první objednávka musí být nejpozději do 

15. dubna 2017 

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

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

a. Objednávky léčiva pro sezonu 2017 přes internet - šablona objednávky na 

internetu 

Termín: do 15.04.2017            Zodpovídá: zdr. referent 

2. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín bere na vědomí: kontrolu a plnění úkolů  v daných 

termínech 

Ad 8) Závěr 

V 21:15 schůzi výboru OO ČSV, z. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík.  

Poděkoval členům výboru a hostům za jejich účast na schůzi. 

Další řádná schůze výboru OO ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 6. 2. 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 10. 01. 2017. 

 

Ve Zlíně, dne 4. 1. 2017 

Zapsal: Ladislav Žaludek  

Zápis a usnesení ověřil:  Ing Roman Slavík, Ph.D. 
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