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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. 6/2017 okresní organizace ČSV, z. s. – Zlín, konané dne 06. 12. 2017 

 

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 16:00 

Přítomni členové výboru: R. Slavík, J. Kalenda, L. Žaludek, P. Dynka, K. Bodlák, O. Hájek 

Přítomni členové OKRK: ------ 

Hosté:  --- 

Omluven: K. Krátký, J. Machalíčková Nepřítomen: --- 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

2. Hodnocení činnosti za uplynulé období roku 2017 

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

republikového výboru 

4. Různé 

5. Usnesení výborové schůze 

6. Závěr 

 

 

Ad 1) Předseda R. Slavík přivítal přítomné a provedl kontrolu zápisu a úkolů z minulé 

schůze. Všechny úkoly byly splněny. 

                    

Ad 2) Předseda zhodnotil činnost za výboru v roce 2017. Konstatoval, že hlavní úkoly byly 

průběžně splněny, a v roce 2017 byly připraveny akce - seminář pro zdravotní 

referenty, seminář práce s mikroskopem, seminář pro pokladníky a Vysegradský 

včelařský seminář. Předseda představil plán členům výboru činnosti OO Zlín na rok 

2018, následně k němu proběhla diskuse a jeho schválení. 

 

Ad 3) Zdravotní referent informoval o nařízeních SVS Zlín, která jsou zveřejněna na úřední 

desce SVS, týkající se zrušení ochranných pásem, a dále informoval o nákazové 



 

 

 

situaci v okrese.                                                

- Dále byl zhodnocen způsob objednávek léčiv pro včelstva v roce 2017. Bylo 

konstatováno, že elektronický systém objednávek se osvědčil a bude využíván i 

v roce 2018. Kladně byl hodnocen i výdej léčiv, který byl připraven v prostorách 

sokolovny ve Vizovicích. V roce 2018 bude výdej léčiv na tomtéž místě. 

- Předseda upozornil, že již od 1.11.2017 platí novelizovaný veterinární zákon a jeho 

prováděcí předpisy, proto by se měli členové ZO seznámit s jejich zněním a 

povinnostmi z nich vyplývajícími.                                           

- Předseda informoval o semináři pro pokladníky, který se uskutečnil 25.11.2017, 

kde přednášela paní Prchlíková (vedoucí ekonomického oddělení ČSV), a přítomné 

účastníky seznámila se způsoby vedení účetnictví spolků, výkazy pro rejstříkový 

soud, a mnoho dalších důležitých informací. Účastníci také byli informováni, že 

členský příspěvek se pro rok 2018 nemění a zůstává 200 Kč.                                              

- Pokladník informoval, že byly rozeslány finanční částky za aerosolování za rok 

2016 na účty ZO ČSV.                                                                           

- Člen RV K. Bodlák podal informace ze zasedání RV. Informoval o situaci ve 

společnosti Včelpo, připravuje se prodej společnosti – v současnosti jsou dva 

zájemci. Předseda vznesl dotaz, jak RV řeší připomínky OO Zlín ke změnám stanov. 

Př. Bodlák seznámil výbor s odpovědí předsedy LK ČSV. Bylo konstatováno, že 

odpověď na status důvěrníka je nedostatečná. OO Zlín je toho názoru, že by měl být 

zcela jasně definován vznik mandátu důvěrníka, jeho pozice ve struktuře členské 

základy, a upřesněna jeho práva a povinnosti vůči členům v ZO ČSV. Výbor je 

srozuměn s vyjádřením LK ČSV k připomínce OO Zlín, k územnímu uspořádání 

jednotek ČSV. Výbor doporučuje v budoucnu navrhnout změnu stanov, tak aby 

členění organizačních jednotek odpovídalo současnému uspořádání ČR.                       

Výbor uložil členu RV zpracovat právní rozbor problematiky důvěrníků, který by 

měl být po projednání OO Zlín zaslán na LK ČSV.                                               

- Př. Žaludek informoval o součinnosti VKM a ZŠ př. OÚ a MÚ. Činnost většiny 

VKM probíhá ve spolupráci se ZŠ a DDM, obecními či městskými úřady, které 

vnímají činnost těchto kroužků jako potřebnou a jsou naklonění jejich činnosti. 

 

Ad 4) Předseda informoval o proběhlém krajském aktivu, který se konal 23.09.2017 

souběžně se Dnem Zlínského kraje. Předseda poděkoval všem členům OO Zlín, kteří 

se obou akcí účastnili a zajistili jejich hladký průběh. Bylo konstatováno, že i přes 

nepřízeň počasí byla na DZK vysoká účast dětí i dospělých, rovněž stánek navštívil 

hejtman Zl. kraje Jiří Čunek, který ocenil činnost včelařů, jejich prezentaci a práci 

VKM ve Zlínském kraji.                                                          

Předseda informoval o semináři k dotacím Zlínského kraje, který proběhl 

23.11.2017. Z OO Zlín se zúčastnil R. Slavík, L. Žaludek, za ZO Napajedla př. R. 

Slovák. Zástupce kraje pí Neckařová podala informace o dotacích Zlínského kraje 

pro rok 2018 pro včelaře. Informace k dotacím budou na stránkách Zlínského kraje 

zveřejněny pravděpodobně po 19.12.2017 v sekci „Dotace“.                                         

Předseda se informoval na efektivitu předávání informací jednotlivým ZO pomocí 

oběžníků OO Zlín, které v roce 2017 byly rozeslány šestkrát. Př. Kalenda navrhl 

prověřit možnost zasílání informací OO ČSV Zlín přímo na emailové adresy členů 

ZO ČSV v okrese, a ne jen předsedům a jednatelům ZO ČSV. Zvýšila by se tímto 

informovanost členů v ZO ČSV o práci OO Zlín. Předseda konstatoval, že tato 

možnost je pomocí „hromadných emailů v CIS“, které bohužel zatím moc nefungují. 
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Rovněž v CISu nemají všichni členové uvedeny aktuální kontaktní informace, proto 

navrhnul, aby všechny ZO v okrese provedli aktualizaci dat v CISu.                                                 

Předseda informoval o proběhlé inventuře drobného majetku po konání krajského 

aktivu. Inventární komise shledala, že je třeba z evidence vyřadit poškozený nebo 

zastaralý majetek, neaktuální rollupy a bannery, tabule, fotografie, vlajky, cedule, 

různý drobný inventář a provést skartaci dokumentů starších pěti let. Výbor souhlasil 

se skartací dokumentů a s vyřazením majetku z evidence a jeho likvidací. 

Předseda informoval členy výboru o prodeji hotelu SOLE, kde probíhaly schůze 

výboru. Členové výboru se shodli, že bude potřeba najít nové vhodné prostory pro 

schůze výboru. Předseda vyzval členy výboru, aby mu případné návrhy zaslali 

k posouzení, a následně bude na výborové schůzi vybráno vhodné místo pro nové 

schůze. 

 

Usnesení z jednání schůze výboru ČSV, z. s. – OO  Zlín 

1. Výbor ukládá členu RV př. K. Bodlákovi zpracovat a předložit právní rozbor problematiky 

včelařských důvěrníků. Po projednání právního rozboru na řádné schůzi výboru jej následně 

předložit na LK ČSV. V rámci LK ČSV pak projednat návrh OO Zlín na úpravu stanov a 

aktivně prosazovat úpravu statutu důvěrníka ve stanovách ČSV. 

2. Výbor ukládá předsedovi R. Slavíkovi prověřit možnost rozesílání oběžníků OO Zlín 

pomocí hromadných emailů přes CIS přímo členům ZO okresu Zlín. 

3. Výbor ukládá jednatelům ZO okresu Zlín aktualizovat a doplnit nebo aktualizovat emailové 

adresy chovatelů v CIS, a prověřit aktuálnost emailových adres a kontaktních údajů svých 

ZO.  

1. Výbor OO Zlín doporučuje všem funkcionářům ZO v okrese Zlín sledovat stránky 

www.csvoozlin.cz kde jsou uveřejňovány důležité informace k činnosti OO Zlín, ZO v 

našem okrese, nařízeních SVS a včelařských akcích v okrese Zlín.  

2. Výbor OO Zlín doporučuje ZO zaslat požadavek na delegáta a informaci o datu konání 

svých výročních členských schůzí, jakožto i jejich uvedení v systému CIS. 

3. Výbor OO Zlín bere na vědomí informaci předsedy o splnění úkolů v roce 2017, informace 

SVS Zlín o zdravotní situaci ve zlínském okrese a o objednávání a výdeji léčiv v roce 2018. 

 

Závěr 

V 18:00 byla schůze výboru ČSV, z. s. – OO Zlín ukončena, předseda poděkoval členům výboru  za 

jejich účast na schůzi. Další řádná schůze výboru ČSV, z. s. – OO Zlín se uskuteční dle aktuální 

potřeby na pozvánku předsedy OO Zlín. 

 

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

(slavik@post.cz) nejpozději do 20. 12. 2017 

 

Ve Zlíně, dne 06. 12. 2017 

Zapsal: L. Žaludek    Zápis a usnesení ověřil:  R. Slavík 
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