
   

Český svaz včelařů,  z.s., okresní organizace Frýdek - Místek 
se sídlem: Sadová 606, 73801  Frýdek-Místek 

IČ: 004 34 990, registrační číslo: 70200 

www.oocsvfm.cz, email: oofrydekmistek@vcelarstvi.cz 

 

 
 

 

Zápis ze zasedání předsednictva ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek 

 

Datum:  04.01.2022, 17.00 hod. 

Místo:  28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 

Přítomni: Ing. arch. Aleš Jílek, Jaroslav Kopeček, Ing. Tomáš Turoň,             

Monika Navrátilová, Aleš Pink (100%) 

Usnášení:  Předsednictvo je usnášeníschopné.  

Hosté:  Bc. Martin Carbol 

Program:  1) úvod, program  

2) schválení zápisu ze zasedání POO 20.12.2021 

3) přijatá pošta, výsledky hlasování VOO formou per rollam 

  4) technické zajištění přednášky 26.02.2022, Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. 

  5) kancelář na ulici Sadová 606, Frýdek-Místek 

  6) nákup včelařské publikace 

  7) datová schránka 

8) návrh rozpočtu pro rok 2022 

9) informace od nákazového referenta  

10) diskuze a závěr 

   

1)  Předseda přivítal všechny přítomné a přednesl program, který byl jednomyslně 

schválen. 

2)  Zápis ze zasedání POO dne 20.12.2021 byl schválen všemi přítomnými členy POO.  
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3)  Předseda př. Jílek informoval přítomné o výsledcích hlasování výboru ČSV, z.s., 

okresní organizace Frýdek-Místek, dle Stanov Českého svazu včelařů, z.s.. Hlasování 

proběhlo formou per rollam a všechna Rozhodnutí I.-V. a v nich navržená znění a 

obsahy usnesení byla schválena nadpoloviční většinou hlasů členů výboru, která činí 

min. 12 hlasů z celkového počtu 23 hlasů členů výboru okresní organizace. 

 Členové OV schválili: 

1. Plán práce pro rok 2022. 

2. Jednací řád ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek. 

3. Obsazení odborných komisí okresní organizace a jejich předsedy. 

4. Zadání forenzního auditu hospodaření okresního výboru Frýdek-Místek za léta 

2016-2021. 

5. Zápis a usnesení z ustavující schůze okresního výboru ČSV, z.s. okresní organizace 

Frýdek-Místek, konané dne 14.10.2021 

Konkrétní výsledky hlasování v jednotlivých rozhodnutích jsou zveřejněny na 

www.oocsvfm.cz. Tato přijatá usnesení budou součástí zápisu a usnesení nejbližšího 

jednání VOO F-M, které se uskuteční v březnu tohoto roku. 

4)  Př. Turoň informoval přítomné o aktuálních opatřeních v souvislosti s koronavirem. 

POO konstatovalo, že s ohledem na tato prozatímní nastavená opatření je možné 

pořádat dne 26.02.2022 přednášku Mgr. Danihlíka „Jak se nenechat nachytat 

kleštíkem včelím aneb úspěšně včelaříme s varoázou“. Přednáška proběhne 

v kinosále Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí ve spolupráci s tímto KC. Př. 

Navrátilová byla pověřena tvorbou plakátu a uveřejněním na webových stránkách 

OO. Zajištěním propagace akce byl pověřen př. Jílek. 

5)  Předsednictvo se usneslo, že provozovat kancelář OO na ulici Sadová 606                             

ve Frýdku-Místku je neúčelné a nehospodárné, kancelář není využívána a jako 

skladovací prostory pro 10 šanonů není nutná. Všichni členové POO hlasovali pro to, 

aby v měsíci lednu byla podána výpověď z nájmu ( výpovědní lhůta je dle uzavřené 

smlouvy 3 měsíce ) a POO momentálně řeší možné varianty sídla a skladu účetních 

dokladů. Všichni členové hlasovali pro, aby zasedání POO v roce 2022 probíhala na 

adrese SPŠOAJŠ, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek. Sazba pronájmu místnosti na 

této adrese činí 121 Kč/hod. vč. DPH. 
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6)  Př. Jílek navrhnul zakoupit knihu fotografa a včelaře našeho okresu, přítele Milana 

Motyky s názvem Sladký život.  Jedná se o výpravnou fotografickou publikaci, která 

jistě potěší každého včelaře, jakéhokoliv věku. Tato kniha bude sloužit jako 

prezentační, propagační a darovací předmět. POO schválilo jednomyslně nákup 10ks 

této knihy v předpokládané max. ceně 400 Kč/kus. Dojednáním nákupu byl pověřen 

př. Turoň. 

7) POO se usneslo, že je nutné pro zjednodušení administrativy a jednání s úřady zřídit 

OO datovou schránku. Tato služba je zdarma. Úkolem byla pověřena př. Navrátilová. 

Po zřízení bude včelařská veřejnost informována o její adrese na www.oocsvfm.cz. 

8) Př. Navrátilová a př. Jílek předložili návrh rozpočtu OO pro rok 2022.  

9) Př. Pink informoval POO o způsobu objednávání, termínech, platbách a distribuci léčiv 

v roce 2022. POO pověřilo př. Pinka, aby veškeré informace podrobně a srozumitelně 

zpracoval písemně a všechny ZO včas informoval prostřednictvím jejich emailů 

uvedených v CIS. Tato metodika bude rovněž zveřejněna na adrese www.oocsvfm.cz. 

10) Př. Carbol, předseda OKK, požádal předsednictvo o termín kontroly. Kontrolní komise 

provede šetření průběhu předávky OO, kompletnosti agend a dokladů. POO nabídlo 

OKK dvě varianty v měsíci lednu. Místo kontroly bude Sadová 606, Frýdek-Místek. 

Zvolený z navržených termínů ohlásí OKK POV nejpozději 7 dní před uskutečněním 

kontroly. 

Př. Jílek ukončil zasedání a poděkoval přítomným za účast. 

 

 

 

Zapsala: Monika Navrátilová, dne 04.01.2022 


