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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. 4/2017 okresní organizace ČSV, z. s. – Zlín, konané dne 11. 4. 2017 

 

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

Přítomni členové výboru: Roman Slavík,Karel Bodlák,Petr Dynka,Ladislav Žaludek 

Přítomni členové OKRK:  

Hosté:  

Omluven: ---   Nepřítomen: R. Studenka 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

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

výboru 

3. Různé 

4. Usnesení výborové schůze 

5. Závěr 

 

 

Ad 1) Předseda Roman Slavík přivítal přítomné a zahájil schůzi OO ČSV Zlín.           

Provedl kontrolu úkolů z minulé schůze. Přestože již v lednu obdržely  ZO informaci 

a byla připravena objednávka léčiva, termín odevzdání stanoven do 15.4.2017 poté 

prodloužen do 30.4.2017 ještě 13 ZO neodevzdalo objednávky léčiva na rok 2017. 

Ad 2) Předseda R.Slavík provedl hodnocení  IX.Včelařské akademie 1.4.2017  Akademie 

je podle ohlasů účastníků hodnocena dobře. Přednášky byly velmi zajímavé  a 

obsahově řešily problematiku současného stavu ve včelařství.  Je nutno aktualizovat  

údaje na rolapech a banerech a informačních tabulích, př.vyřazení poškozených a 

nahrazení novými. Po dodání video nahrávky od kameramana bude tato  nahrána na 

DVD nosiče a distribuována účestníkům akademie. Fotografie od př.Přikryla jsou   

předány a také jsou na DVD nosiči k dispozici. Finanční a podrobné vyhodnocení 

bude až po zpracování všech dokladů a fin.příspěvků. Pro  přípravu  různých akcí je 

třeba zakoupit montážní kufřík s nářadím a spojovacím materiálem zajistí 

př.Žaludek. 



 

 

Ad 3) Předseda informoval o projektu COLOSS do 31.5.2017 je třeba vyplnit dotazník. 

Podrobnosti na www.coloss.cz. i časopisu Včelařství.                                                                

 

Ad 4) Informace SVS Zlín  Nové ohnisko MVP ve Vizovicích ,vyhlášení ochraného pásma 

pro tuto oblast.Podrobné informace na stránkách SVS Zlín a př. Slavík rozešle na 

jednotlivé ZO elektronicky. 

Ad 5) V různém byly diskutovány následující podněty: P.Dynka vznesl kritickou 

připomínku na výplatu náhrad za likvidovaná včelastva doba vyřízení  a výplata 

náhrady je velmi dlouhá, ti chovatelé kteří se razantně domáhají dostávají přednost 

před těmi co slušně čekají až na ně přijde řada. K.Bodlák 19.3.2017 předal žádost na 

ocenění př.J.Studeníka k podpisu, žádost podepsána a př. Slavík zašle na sekretariát 

svazu. Pozvánka: odborný seminář Zdraví a včela konaný dne 12.4.2017 v 

Nasavrkách informoval př.Slavík. Předseda R.Slavík informoval o situaci ohledně 

zařazení MVDr.H.Merty mezi přednášející odborníky. 

 

Ad 6) usnesení z jednání schůze výboru OO ČSV, z. s. - Zlín 

Ukládá: př J.Kalendovi oslovit ZO které nedodali objednávky léčiva pro rok 2017. Poté 

vyhotovit objednávku za celý OO Zlín a tuto v řádném termínu odeslat 

dodavateli léčiva. ZO které nedodají včas budou zařazeny do druhé vlny 

objednávky. Př. R.Slavíkovi projednat situaci kolem MVDr.H.Merty. Zjistit na 

sekretariátu svazu kdo jedná za zády OO Zlín a jeho předsedy s orgány svazu v 

různých věcech a tímto jednáním způsobuje nedorozumění ve vztahu OO Zlín a 

RV ČSV. 

1. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín doporučuje: Všem ZO okresu Zlín sledovat webové 

stránky: www.csvoozlin.cz a facebookový profil OO Zlín, kde jsou uveřejňovány 

důležité informace pro ZO v našem okrese. 

 

Termín: Trvale             

 

2. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín bere na vědomí: Informaci o průběhu IX.Včelařské 

akademie konané ve Zlíně 1.4.2017 

3. Informaci o novém ohnisku MVP ve Vizovicích a ochranném pásmu 

 

Ad 7) Závěr 

V 21:10 schůzi výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík.  

Poděkoval členům výboru  za jejich účast na schůzi. 
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Další řádná schůze výboru OO ČSV, z. s. – Zlín se uskuteční v červnu na hotelu 

SOLE ve Zlíně. 

 

Připomínky k zápisu zašlete elektronickou poštou na adresu předsedy OO ČSV, z. s. 

(slavik@post.cz) nejpozději do 20. 4. 2017. 

 

 

Ve Zlíně, dne 12. 4. 2017 

 

Zapsal: Žaludek Ladislav  

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