
ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek 
se sídlem Sadová 606, 73801 Frýdek-Místek 

 
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE OKRESNÍHO VÝBORU ČSV, Z.S., OKRESNÍ ORGANIZACE                            

FRÝDEK-MÍSTEK, KONANÉ DNE 14.10.2021 V HORNÍ LOMNÉ OD 16.30 HOD. 
 
 
1)  Dosavadní předseda okresní organizace ČSV, z.s., Frýdek-Místek, Miroslav Poništ st., 

přivítal všechny přítomné a zahájil tak ustavující schůzi výboru OO. 

 
2)  Člen okresního výboru, př. Aleš Pink, navrhnul v souladu s čl.19, odst.5 Stanov                  

ČSV, z.s., aby byl řízením schůze pověřen člen výboru př. Ing. arch. Aleš Jílek. 
  

Hlasování výboru: 
PRO: 11  PROTI: 5  ZDRŽEL SE: 1 
Návrh byl hlasováním schválen, řízením schůze byl pověřen př. Jílek.  

 
3) Člen pověřený vedením schůze př. Jílek navrhl, aby zapisovatelem byla zvolena  

př. Monika Navrátilová a vyzval členy k vyjádření názoru, připomínky či protinávrhu. 
K návrhu nebylo připomínek 

  
 Hlasování výboru: 
PRO: 11  PROTI: 4   ZDRŽEL SE: 2 
Návrh byl hlasováním schválen, zapisovatelem byla zvolena př. Navrátilová.  

 
4) Na žádost př. Miroslava Poništa st. uvádím do zápisu skutečnost, že nesouhlasí                       

s př. Jílkem v tom, že nemusí být zvolena mandátová komise.  
 
5) Řídící schůze př. Jílek uvádí, že schůze výboru okresní organizace se účastní 17 členů 

ze 24 zvolených, což je nadpoloviční většina a výbor je schopen se usnášet. 
Přítomný osmnáctý člen okresního výboru př. Roman Kozel byl z hlasování vyloučen 
z důvodu nesrovnalosti s křestním jménem, kdy je uváděn v zápisu z Okresní 
konference administrativní chybou jako Radim.  

 
6) Př. Poništ st. do zápisu uvádí, že nesouhlasí s tím, aby př. Jílek zastupoval 

mandátovou komisi.  
 
7) Př. Jílek přednesl návrh programu a navrhnul, aby se tímto výbor řídil: 
 
 1. volba předsedy okresní organizace 

 2. volba předsednictva okresní organizace 

 3. diskuze 

 4. závěr 

 
 Př. Jílek vyzval členy k vyjádření názoru, připomínky či protinávrhu. 

Př. Poništ st. žádá doplnění programu o volbu návrhové, mandátové a volební 
komise. Řídící schůze př. Jílek dává o tomto návrhu hlasovat. 
  
 



Hlasování výboru: 
PRO: 5   PROTI: 11  ZDRŽEL SE: 1 
Návrh nebyl hlasováním schválen. 

 
8) Př. Poništ st. navrhuje, aby se hlasovalo o skutečnosti, že schůze okresního výboru 

bude pro pracovní potřeby zápisu nahrávána. Řídící schůze př. Jílek dává o tomto 
návrhu hlasovat 

  
Hlasování výboru: 
PRO: 17  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
Návrh byl hlasováním schválen. 
 

9) Po zjištění, že na schůzi okresního výboru jsou přítomni i nečlenové okresního výboru, 

dal př. Jílek hlasovat o tom, zda výbor s přítomností těchto členů na schůzi souhlasí. 

 Hlasování výboru: 
PRO: 13  PROTI: 2  ZDRŽEL SE: 2 
Návrh byl hlasováním schválen. 
Okresní výbor se dále usnesl, že nečlenové výboru se z důvodu přehlednosti hlasování 

přesunou na vymezené místo v místnosti a budou účastníky schůze okresního výboru 

jako hosté. 

10) Hlasování o návrhu programu, tak jak jej přednesl př. Jílek. 

 Hlasování výboru: 
PRO: 17  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
Návrh byl hlasováním schválen. 

 
11)  Př. Jílek dále navrhnul, aby členové okresního výboru volili nového předsedu                            

i předsednictvo okresního výboru tajnou volbou. Následně vyzval členy k vyjádření 
názoru, připomínky či protinávrhu. Nikdo na výzvu nereagoval. 
 

Hlasování výboru: 
PRO: 12  PROTI: 5  ZDRŽEL SE: 0 
Návrh byl hlasováním schválen. 

 

12) Př. Pink navrhnul jako kandidáta na předsedu č. 1. př. Ing. arch. Aleše Jílka.                     

Př. Věra Cholavová jako protinávrh nominovala př. Miroslava Poništa st.                              

jako kandidáta č. 2.   

 Př. Poništ st. poskytnul pro potřeby tajného hlasování prázdnou krabici s vhazovacím 

otvorem, kterou osobně důkladně zkontroloval. Výzvu př. Jílka, aby sbíral hlasovací 

lístky odmítnul a pověřil touto činností př. Radima Březinu, člena OKK, který tuto 

výzvu přijal pro celé hlasování. 

 Př. Jílek do zápisu uvádí, že bylo rozdáno 17 hlasovacích lístků, což je přesný počet 

přítomných hlasujících členů okresního výboru. Vysvětlil opakovaně způsob 

hlasování. Sdělil rovněž opakovaně, jak mají členové výboru hlasovací lístky vyplnit                  



a jakým symbolem označit kandidáta voleného a nevoleného, v kterém místě 

hlasovacího lístku, aby mohly být povážovány za platné. 

 Oba kandidáti byli př. Jílkem vyzváni k tomu, aby se krátce výboru představili a aby 

výboru sdělili, zda tuto funkci přijímají. 

 Následně bylo hlasováno o navržených kandidátech. 

             Výsledek volby: 2 hlasovací lístky byly špatně vyplněny a tudíž neplatné, 4 členové 

výboru hlasovali pro př. Miroslava Poništa st., 11 členů výboru hlasovalo pro                

př. Ing. arch. Aleše Jílka, který tak byl zvolen novým předsedou ČSV, z.s., okresní 

organizace Frýdek-Místek, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.                     

Př. Jílek tuto funkci přijal.  

 Hlasovací lístky byly po sečtení uloženy do obálky, která byla zalepena a podepsána                                  

př. Poništem st. a zapisovatelkou, př. Navrátilovou. Sčítání hlasů bylo transparentní, 

veřejné v rozsahu VOO a bylo mu přítomno všech 17 členů výboru, kteří na správnost 

hlasování měli možnost dohlížet. 

13) Předseda a vedoucí schůze př. Jílek navrhnul na funkci místopředsedy okresní organizace             

př. Jaroslava Kopečka a vyzval ostatní členy k jinému personálnímu návrhu. Př. Miroslav 

Poništ ml. navrhnul př. Pinka, ten ale návrh odmítnul. Př. Poništ st. jako protinávrh nominoval 

př. Andrzeje Baselidese.  

Oba kandidáti byli předsedou př. Jílkem vyzváni k tomu, aby se krátce výboru představili a 

aby výboru sdělili, zda tuto funkci přijímají. 

Př. Kopeček nominaci přijal, př. Baselides svou nominaci nepřijal. 

Př. Jílek znovu připoměl jak označit na hlasovacích lístcích vše tak, aby mohly být 

považovány za platné. Následně bylo hlasováno o navrženém kandidátovi na 

místopředsedu OO, př. Kopečkovi. 

Hlasování výboru: 
PRO: 12  PROTI: 5  ZDRŽEL SE: 0 
Návrh byl hlasováním schválen, př. Kopeček byl zvolen novým místopředsedou  

ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, a to nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů. Př. Kopeček tuto funkci přijal.  

14) Př. Bc. Poništ ml. žádal do zápisu poznamenat, že o způsobu volby př. Kopečka nebylo 

hlasováno, o formě hlasování nebylo hlasováno, a že dostal do ruky hlasovací lístek, 

na kterém nebyl uveden žádný kandidát.  

 Př. Jílek do zápisu uvádí, že o způsobu hlasování o členech předsednictva bylo 

rozhodnuto současně s hlasováním o způsobu volby předsedy, tzn. tajnou volbou, což 

je možné doložit audio záznamem pořizovaným ze schůze výboru. Navrhovaní 

členové výboru na funkci místopředsedy byli představeni při rozdávání prázdných 



volebních lístků a členové okresního výboru byli vyzváni k zapsání kandidáta na svůj  

prázdný volební lístek, dle přesných instrukcí vedoucího schůze př. Jílka. 

15)  Př. Poništ st. žádá uvést do zápisu: 

 „Pan Kopeček při představování lhal. Lhal ohledně vyplacení cestovních příkazů 

starších. Protože si vypisoval cesťáky do obce, které neexistujou.“ 

16) Předseda a vedoucí schůze př. Jílek navrhnul na funkci jednatele okresní organizace                         

př. Ing. Tomáše Turoně a vyzval ostatní členy k jinému personálnímu návrhu. Př. Poništ st. 

navrhnul jako dalšího kandidáta př. Miroslava Poništa ml. 

Oba kandidáti byli předsedou př. Jílkem vyzváni k tomu, aby se krátce výboru představili                    

a aby výboru sdělili, zda tuto funkci přijímají. 

Př. Jílek znovu připoměl jak označit na hlasovacích lístcích vše tak, aby mohly být 

považovány za platné. Následně bylo hlasováno o navržených kandidátech. 

            Výsledek volby: 6 hlasovacích lístků bylo vyplněno špatně a tudíž byly neplatné,           

9  členů výboru hlasovalo pro př. Turoně, 2 členové výboru hlasovali pro                 

př. Poništa ml. Novým jednatelem ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek byl 

zvolen př. Turoň, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Př. Turoň tuto 

funkci přijal. 

17) Předseda a vedoucí schůze př. Jílek navrhnul na funkci pokladníka okresní organizace                      

př. Navrátilovou a vyzval ostatní členy k jinému personálnímu návrhu. Př. Poništ st. navrhnul 

jako protikandidáta př. Josefa Kohuta. Ten svou kandidaturu odmítnul. 

Kandidáti byli předsedou př. Jílkem vyzváni k tomu, aby se krátce výboru představili  a aby 

výboru sdělili,  zda tuto funkci přijímají. 

Př. Jílek znovu připoměl jak označit na hlasovacích lístcích vše tak, aby mohly být 

považovány za platné. Následně bylo hlasováno o navrženém kandidátovi                             

na pokladníka OO, př. Navrátilové. 

Hlasování výboru: 
PRO: 11  PROTI: 2  ZDRŽEL SE: 4 
Návrh byl hlasováním schválen, př. Navrátilová byla zvolena novým pokladníkem  

ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, a to nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů. Př. Navrátilová tuto funkci přijala. 

18)  Předseda a vedoucí schůze př. Jílek navrhnul na funkci člena předsednictva okresní 

organizace př. Aleše Pinka a vyzval ostatní členy k jinému personálnímu návrhu. Př. Poništ st. 

navrhl jako dalšího kandidáta př. Jaromíra Haleše.  

Oba kandidáti byli předsedou př. Jílkem vyzváni k tomu, aby se krátce výboru představili                    

a aby výboru sdělili, zda tuto funkci přijímají. Oba kandidáti nominaci přijali. 

Př. Jílek znovu připoměl jak označit na hlasovacích lístcích vše tak, aby mohly být 

považovány za platné. Následně bylo hlasováno o navržených kandidátech. 



           Výsledek volby: 2 hlasovací lístky byly vyplněny špatně a tudíž byly neplatné,                        

8  členů výboru hlasovalo pro př. Haleše, 7 členů výboru hlasovalo pro př. Pinka.           

Ani jeden z kandidátů nebyl zvolen nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.  

Předseda a vedoucí schůze př. Jílek navrhnul, aby byla volba pátého člena předsednictva 

opakována aklamací. Př. Poništ st. navrhnul hlasování opět tajnou volbou. Př. Jílek dal tedy 

hlasovat o protinávrhu. 

Hlasování výboru: 
PRO: 7   PROTI: 9  ZDRŽEL SE: 1 
Návrh nebyl hlasováním schválen. 
 
Př. Jílek dal následně hlasovat o návrhu volby aklamací. 
 
Hlasování výboru: 
PRO: 9   PROTI: 7  ZDRŽEL SE: 1 
Návrh byl hlasováním schválen, volba pátého člena předsednictva proběhne 
aklamací. 
 
Předseda a vedoucí schůze př. Jílek dal veřejně hlasovat o kandidátovi na pátého 
člena předsednictva OO, př. Halešovi. 
 
Hlasování výboru: 
PRO: 8   PROTI: 9  ZDRŽEL SE: 0 
Návrh nebyl hlasováním schválen. 
 
Předseda a vedoucí schůze př. Jílek dal veřejně hlasovat o kandidátovi na pátého 
člena předsednictva OO, př. Pinkovi. 
 
Hlasování výboru: 
PRO: 9   PROTI: 8  ZDRŽEL SE: 0 
Návrh byl hlasováním schválen, př. Pink byl zvolen pátým členem předsednictva 
ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek. 
 

19) Diskuze: 

 Po ukončení volby předsednictva vyzval př. Jílek přítomné zda mají námět                                  

či připomínku k diskuzi. 

 Př. Poništ st. se dotazoval, kdo bude psát Usnesení? A kdo ho měl psát? Př. Jílek mu 

sdělil, že usnesení je připraveno a bude přečteno a následně o něm bude hlasováno 

v závěru schůze. 

 Př. Martin Szturc vznesl dotaz, jaký je plán v boji proti varoáze a moru? Př. Aleš Pink 

se podělil o zkušenosti s touto problematikou a nastínil možnosti řešení,                      

např. změnou krajských dotací, lepší spoluprací s Krajskou veterinární správou                        

a častějšími odběry vzorků měli. 



Př. Jaroslav Barták opustil v 18:35hod. schůzi výboru okresní organizace. Počet 

přítomných členů Okresního výboru se změnil na 16, výbor je tudíž nadále 

usnášeníschopný.    

Př. Poništ st. uvádí, že schůzi okresního výboru je přítomen př. Radim Burda, 

nákazový referent, který přijel předat agendu nákazového referenta svému nástupci. 

Př. Jílek konstatoval, že agendu od př. Radima Burdy v tomto okamžiku nepřebere. 

Nový nákazový referent nebyl na ustavující schůzi okresního výboru zvolen                        

a př. Radim Burda byl př. Jílkem požádán, aby agendu prozatím ještě ponechal u sebe 

a následně společně či jím pověřenou osobou dohodnou předání agendy nákazového 

referenta. Př. Poništa st. důrazně upozornil nato, že mu nepřísluší, aby nařizoval 

předsednictvu co má teď rychle dělat, když sám nebyl schopen po více než rok 

agendu předat, svolat výbor a tím jej svévolně a záměrně paralyzoval. 

Př. Bc. Poništ ml. do zápisu uvádí, že se blíží uzávěrky dokladů dotací na administraci 

1D a tak by chtěl vědět kde a jakou formou mají být předány. 

Př. Poništ st. do zápisu uvádí, že př. Jílek nařídil př. Radimu Burdovi, že si odveze 

doklady a př. Radim Burda říká, že je v Horní Lomné zanechá. 

Dále př. Poništ st. uvádí do zápisu, že bývalé předsednictvo dalo př. Martinu Carbolovi 

„na celé léto“ k dispozici účetnictví a ten jej údajně vrátil s tím, že nebude nic 

kontrolovat. Př. Poništ st. se ptá př. Martina Carbola, proč toto odmítnul?   

Př. Carbol odmítnul, že by mu účetnictví bylo předáno. Př. Poništ st. uvedl,                             

že účetnictví bylo předáno př. Radimu Březinovi, členu OKK. Př. Martin Carbol 

konstatoval, že kontrola ze strany OKK musí mít nějakou formu a součinnost 

předsednictva a tudíž na předanou „složku s papíry“ nereagoval. 

Př. Věra Cholavová se dotazovala př. Carbola a př. Jaroslava Kopečka, proč základní 

organizace Baška a základní organizace Frýdek-Místek nemají doplaceny faktury                  

za léčiva. Př. Martin Carbol vyjádřil své pochybnosti nad 5% přirážkou za přerozdělení 

léčiv.  

Př. Bc. Poništ konstatoval, že mu nebylo zodpovězeno na jeho dotaz ohledně 

administrace 1D. Př. Jílek uvedl, že jakmile bude novým předsednictvem převzata 

kompletní agenda, dotaz mu zodpoví - písemně.  

Př. Cholavová vyjádřila svou nespokojenost s komunikací s některými základními 

organizacemi. 

Př. Jílek uzavřel diskuzi. 

20) Př. Jílek přečetl návrh Usnesení.  

Usnesení bylo schváleno 13 přítomnými členy Okresního výboru, 3 členové výboru                            

se hlasování zdrželi, žádný z členů Okresního výboru nebyl proti. Usnesení je nedílnou 

součástí tohoto zápisu. 



Př.  Jaroslav Barták již nebyl hlasování přítomen. 

21)  Př. Ing. arch. Aleš Jílek poděkoval bývalému předsednictvu za odvedenou práci a ukončil 

ustavující schůzi výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek. 

 

Zapsala: 

 Monika Navrátilová 

 
 
Zápis ověřili: 

 
 
 
 
Ing. arch. Aleš Jílek       Jaroslav Kopeček 
předseda        místopředseda 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Turoň       Aleš Pink 
jednatel        člen předsednictva 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek 
se sídlem Sadová 606, 73801 Frýdek-Místek 

NÁVRH USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE OKRESNÍHO VÝBORU ČSV, Z.S., OKRESNÍ 
ORGANIZACE FRÝDEK-MÍSTEK, KONANÉ DNE 14.10.2021 V HORNÍ LOMNÉ 

 

VÝBOR OKRESNÍ ORGANIZACE ČSV FRÝDEK-MÍSTEK: 

1/ Pověřuje řízením schůze př. Ing.arch. Aleše Jílka 

 2/ Schvaluje:  př. Moniku Navrátilovou zapisovatelem  

3/ Volí:  a/ předsedu VOO ČSV FM př. Ing arch. Aleše Jílka 

   b/ místopředsedu VOO ČSV FM př. Jaroslava Kopečka 

   c/ jednatele VOO ČSV FM př. Ing. Tomáše Turoně 

   d/ pokladníka VOO ČSV FM př. Moniku Navrátilovou 

   e/ člena předsednictva VOO ČSV FM př. Aleše Pinka 

4/ Ukládá: a/ Miroslavu Poništovi st. předat funkci a agendu předsedy VOO ČSV 
Frýdek- Místek, př. Ing arch. Aleši Jílkovi, v termínu do 22. 10. 2021 

b/ př. Jaroslavu Bartákovi předat veškerou ekonomickou agendu             
př. Monice Navrátilové v termínu do 22. 10. 2021 

c/ př. Mgr. Václavu Kožušníkovi předat veškerou agendu jednatele                      
př. Ing. Tomáši Turoňovi, v termínu do 22. 10. 2021 

 
 
 
Ing. arch. Aleš Jílek       Jaroslav Kopeček 
předseda        místopředseda 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Turoň       Monika Navrátilová 
jednatel        pokladník 
 
 
 
 
Aleš Pink 
člen předsednictva 


