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. 5/2017 okresní organizace ČSV, z. s. – Zlín, konané dne 13. 07. 2017
Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:00
Přítomni členové výboru: R. Slavík, J. Kalenda, L. Žaludek
Přítomni členové OKRK: -----Hosté: --Omluven: Krátký, Bodlák, Hájek, Machalíčková, Dynka Nepřítomen: Studénka, Hnilica

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 R.Slavík přívítal přítomné a provedl kontrolu zápisu a úkolů z minulé
schůze.
-

Po jednání s ČSV byla vyjasněna situace ohledně MVDr. H. Merty, jmenování se
prodloužilo a MVDr. Merta v seznamu přednášejících odborníků zůstává i
nadále.

-

Ostatní úkoly z minulé schůze byly splněny.

Ad 2)

Pro zlepšení informovanosti ZO ČSV v okrese Zlín, začalo OO ČSV Zlín vydávat
elektronický Oběžník. K jeho odběru se mohou zaregistrovat všichni zájemci na
webových stránkách OO Zlín.

Ad 3)

Byly předneseny informace od SVS Zlín o zrušení ochranných pásem, a o nákazové
situaci v okrese. Všechny informace lze nalézt jak na webových stránkách OO Zlín,
tak na úřední desce SVS.
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Ad 4)

OO ČSV Zlín připravila pro funkcionáře ZO akce:
-

Pro pokladníky ZO seminář - 29.7.2017 – UTB, Zlín – od 9:00

-

pro Zdravotní referenty seminář - 5.8.2017 – UTB, Zlín – od 9:00

-

Kurz chovu matek proběhne - 19.8.2017 – Lípa 26, Želechovice n. Dř. – od 9:00

-

Vyšegradský včelařský seminář - 16.9.2017

Bližší informace k akcím budou uveřejňovány na webových stránkách OO Zlín.
Ad 5)

Úkoly od RV - zjistit cenu plošného vyšetření na MVP V okrese Zlín, výsledek
odeslán na sekretariát ČSV. Dále bylo na sekretariát svazu zasláno upřesnění
katastrálních území našich ZO.

Ad 6)

Bylo předloženo vyúčtování dotace na podporu uspořádání IX. Včelařské akademie,
které bylo rovněž zasláno ČSV. Bylo předloženo celkové vyúčtování IX. včelařské
akademie.

Ad 7)

Předseda informoval o schválení dotace na činnost OO ČSV Zlín od Zlínského kraje.

Ad 8)

Byla odeslána objednávka druhé vlny léčiv, předpokládaný termín dodávky
24 - 28.7.2017. Sběr požadavků pro třetí objednávku léčiv bude do 30.9.2017.

Ad 9)

Návrh na vyřazení nepotřebného nebo poškozeného majetku z evidence.
Na základě návrhu komise bude připraven seznam inventáře k vyřazení z evidence.
Jedná se o zastaralé plakáty, informační tabule a různý drobný inventář, který je již
za dobu používání opotřebovaný. Je třeba také provést kontrolu údajů na bannerech.

Ad 10)

Včelařská pouť na Sv.Hostýně.
Dnem 13.7.2017 je pověřen na veškerá jednání s případnými hosty OO.Zlín na pouť
na Sv.Hostýně jednatel OO Zlín př.K.Krátký. Není přípustné aby členové ČSV jako
soukromé osoby vystupovaly za OO Zlín a tím způsobovaly problémy v jednání s
těmito hosty.

Ad 11)

Návštěva polských přátel 9.7.2017 trutowisku w Murckach v Polsku
Za OO Zlín se předseda R. Slavík a jednatel K. Krátký se za OO Zlín zúčastnili
návštěvy akce polských včelařů na "trutowisku w Murckach".
Z okresu Zlín, tuto akci navštívili i někteří včelaři z vlastní aktivity.
Stále platí usnesení výboru, že soukromé osoby (včelaři) nemohou vystupovat za
OO Zlín bez pověření výboru OO Zlín. Pro veškerá jednání s polskou stranou byl
pověřen jednatel př. Karel Krátký.

Ad 12)

2

V různém byly diskutovány následující podněty: Informace od předsedy o
poskytnutém rozhovoru v ČR Brno.

Pozvánka na "Včelí den" v VURV Olomouc. 19.7. 2017 proběhne ve VURV
Olomouc Den otevřených dveří součástí je i "Včelí den" pozvánka na vurv.cz

Ad 13)

usnesení z jednání schůze výboru OO ČSV, z. s. - Zlín
ukládá: př. J. Kalendovi oslovit ZO, které si objednaly léčivo v II vlně a
informovat je o dodávce tohoto léčiva. Zajistit III vlnu objednávky léčiva dle
požadavků ZO.
-

Předsedovi R. Slavíkovi projednat s dotčenými osobami situaci kolem
návštěvy polských přátel při pouti na sv. Hostýně.

1. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín doporučuje:
Všem funkcionářům ZO v okrese Zlín sledovat stránky www.csvoozlin.cz kde jsou
uveřejňovány důležité informace k činnosti ZO v našem okrese.
Termín: trvale

2. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín bere na vědomí: Informaci předsedy o splnění úkolů k ČSV
Praha . Informace SVS Zlín o zdravotní situaci ve zlínském okrese.

Závěr
V 20:35 schůzi výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík.
Poděkoval členům výboru za jejich účast na schůzi.
Další řádná schůze výboru OO ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční dle rozpisu
schůzí v hotelu SOLE ve Zlíně.
Připomínky k zápisu zašlete elektronickou poštou na adresu předsedy OO ČSV, z. s.
(slavik@post.cz) nejpozději do 30. 07. 2017
Ve Zlíně, dne 13. 7. 2017
Zapsal: Žaludek
Zápis a usnesení ověřil:

R.Slavík

Stránka 3 z 3

