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

 

Datum:  01. 02. 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 usnášenischopné. 

Omluveni: - 

Hosté:  Bc. Martin Carbol, Ing. Vladimír Procházka MBA 

Program:  1) úvod, program  

2) schválení zápisu ze zasedání POV ze dne 04. 01. 2022 

3) přijatá pošta 

4) včelařské aktuality 

  5) schválení návrhu rozpočtu  

  6) schválení zprávy o hospodaření za období 14.10.2021 – 31.12.2021 

  7) zadání forenzního auditu 

  8) metodika 2022 – ošetřování včelstev a distribuce veterinárních léčiv 

  9) Beskydy 2022 – krajina vonící medem (přehlídka fotografií) 

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

schválen. 

2)  Zápis ze zasedání POV ze dne 04. 01. 2022 byl jednomyslně schválen. 

3) Př. Navrátilová informovala přítomné o doručené poště. Př. Jílek informoval přítomné 

o zprovoznění datové schránky a došlé poště do této schránky.  

4)  Př. Pink informoval o připravované březnové přednášce př. Martina Kamlera. 

S přednášejícím byl dohodnut termín 25. 3. 2022 ve spolupráci s Včelařským naučným 

areálem v Chlebovicích, kde tato přednáška proběhne. Př. Navrátilová byla pověřena 

přípravou informačního plakátu na tuto akci a př. Jílek byl pověřen zajištěním 

propagace této akce v odborných periodikách. Př. Navrátilová a př. Jílek informovali 

přítomné členy předsednictva o přípravách únorové přednášky př. Danihlíka a počtů 

registrací na tuto přednášku. Př. Turoň přednesl podnět k zorganizování školení 

pokladníků. Předsednictvo vzalo podnět na vědomí a bude se tím dále zabývat. 

Předsednictvo souhlasilo s pořízením počítačového programu Canva na výrobu 

propagačních tiskovin. Př. Carbol navrhl využít nabídku př. Marady na pořádání 

včelařského exkurzu. Úkolem byl pověřen př. Kopeček ve spolupráci s komisí pro 

kulturu a vzdělávání.  

5) Předsednictvo jednomyslně schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2022. 

6)  Předsednictvo jednomyslně schválilo zprávu o hospodaření za období 14.10.2021 - 

31.12.2021. 

7)  Př. Jílek informoval přítomné o plánované proběhlé kontrole OKK, která se po dohodě 

uskutečnila dne 25. 01. 2022 v 17.00 hod. v sídle spolku na Sadové 606. Již na základě 

letmé kontroly se OKK ztotožnila se závěry zástupců POV. Předané dokumenty nejsou 

úplné a vykazují zásadní vady a nedostatky. Písemná zpráva předsedy OKK př. Carbola 

bude zveřejněna na stránkách www.oocsvfm.cz. Předsednictvo se dohodlo na postupu 

při výběru zpracovatele forenzního auditu a jeho zadání. Úkolem byl pověřen Př. 

Procházka.  

8) Př. Pink informoval přítomné o způsobu objednání a distribuce léčiv. Metodika 

distribuce léčiv pro rok 2022 obsahující termíny, výdejní místa a všeobecná pravidla 

obdrží nákazoví referenti všech ZO, a zjednodušená verze bude vyvěšená na webu 

společně s ceníkem léčiv pro rok 2022. 
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9) Předsednictvo odsouhlasilo návrh př. Jílka na realizaci přehlídky amatérských i 

profesionálních fotografů z řad členů ČSV našeho okresu. 1. ročník přehlídky pod 

názvem Beskydy 2022 – krajina vonící medem proběhne od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

Fotografie budou hodnoceny odbornou porotou a 12 vybraných fotografií bude 

oceněno, autoři budou zveřejněni a fotografie budou sloužit k propagaci včelařství pro 

naší okresní organizaci. Podrobné informace o pravidlech přehlídky jsou uvedeny na 

stránkách www.oocsvfm.cz.   

10) Př. Jílek vybídl zúčastněné k diskusi o charakteru a způsobu prezentace OO-FM na 

výstavě VČELA na Černé Louce v Ostravě. Předsednictvo se dohodlo, že tuto bude řešit 

operativně a dle možností organizace. Následně předsedající poděkoval přítomným za 

účast a ukončil zasedání.  

 Příští zasedání je plánováno na 1. března 2022.  

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Turoň, dne 01.02.2022 


