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Z Á P I S 

ze zasedání výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, rozšířeného               

o  členy OKK a předsedy odborných komisí výboru a dále o zástupce KVS. 

 

Datum:    03.04.2022, 09.00 hod. 

Místo:    Naučný včelařský areál Chlebovice 

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

Monika Navrátilová, Aleš Pink, Ing. Andrzej Baselides, 

Petr Farkas, Jaromír Haleš, Josef Kohut, Roman Kozel, 

Václav Kožušník, Jan Němec, Martin Szturc, Jana Šotková, 

Václav Uherek, Pavel Vraník, Stanislav Zielina (73,9 %)  

Omluvení členové VOO: Aleš Bacílek, Mgr. Marian Byrtus 

Neomluvení člen. VOO:  Jaroslav Barták, Věra Cholavová, Miroslav Poništ, Bc. 

Miroslav Poništ 

Hosté: PhDr. Marek Václavík, Ph.D., Marie Knödlová, Bc. Martin 

Carbol (OKK), Ing. arch. Vít Klimeš (OKK), MVDr. Marie 

Baštinská (KVS) 

Ostatní přítomni: viz. prezenční listina   

Usnášení:    VOO je usnášeníschopný. 

Program:    1. Zahájení zasedání. 
    2. Kontrola usnášeníschopnosti výboru. 
    3. Volba řídícího zasedání. 
    4.  Volba zapisovatele. 
    5.  Schválení programu zasedání. 
    6. Zpráva předsedy.  
    7. Zpráva o hospodaření. 
    8. Zpráva OKK. 

9. Zprávy předsedů odborných komisí. 
    10. Informace členů VOO. 
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    11. Návrh a kooptace nových členů výboru. 
    12. Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2022. 
    13. Aktuální informace KVS. 
    14. Diskuze. 
    15. Usnesení a závěr. 
 

1) Předseda př. Jílek přivítal všechny přítomné. 

2) Jednatel Turoň provedl kontrolu usnášeníschopnosti výboru. Přítomno bylo: 16 členů 

VOO z celkového počtu 23 (69,6 %), 2 členové OKK, 2 členové odborných komisí                  

a MVDr. Baštinská z KVS. Výbor byl usnášeníschopný. 

3) Př. Jílek byl pověřen vedením schůze. 

4) Př. Turoň byl pověřen sčítáním hlasů při hlasování a zvolen zapisovatelem. 

5) Program byl jednomyslně schválen.  

6) Př. Jílek se ujal slova a informoval přítomné o práci předsednictva, popsal důvody 

změny jak adresy sídla spolku, tak emailové adresy. Dále byli přítomní seznámeni se 

způsobem a okolnostmi předání agendy a prostor sídla spolku, o předaných, respektive 

nepředaných položkách.  

- VOO hlasoval jednomyslně pro zrušení nájemní smlouvy na Sadové 606                                

ve Frýdku-Místku. 

- VOO hlasoval jednomyslně pro změnu adresy sídla na Hlavní 1755,                               

739 11  Frýdlant nad Ostravicí. 

- VOO hlasoval pro vymáhání úhrady za neoprávněné užívání kanceláře Miroslavem 

Poništem st. v poměru PRO: 10 hlasů, PROTI: 4 hlasy, 2 se zdrželi hlasování. 

- VOO odsouhlasilo zrušení poplatku 1 Kč za včelstvo pro OO.                                                          

PRO: 15 hlasů, PROTI: 1 hlas. 

- Př. Jílek seznámil přítomné s pořízením datové schránky, následně VOO pořízení 

této služby jednomyslně podpořil. 

- VOO schválil zápis ze schůze výboru konané dne 21.11.2021.                                                       

PRO: 15 hlasů, PROTI: 1 hlas. 
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- Př. Jílek krátce připomněl výsledky hlasování mimo zasedání, které proběhlo 

koncem loňského roku, kdy všechny návrhy byly schváleny nadpoloviční většinou. 

o Rozhodnutí I. - Schválení návrhu plánu práce na rok 2022. 

o Rozhodnutí II. - Schválení návrhu jednacího řádu výboru okresní 

organizace Frýdek-Místek. 

o Rozhodnutí III. - Schválení návrhu odborných komisí okresní organizace, 

jejich obsazení a předsedy. 

o Rozhodnutí IV. - Schválení zadání forenzního auditu hospodaření 

okresního výboru Frýdek-Místek za léta 2016-2021. 

o Rozhodnutí V. - Schválení zápisu a usnesení z ustavující schůze okresního 

výboru ČSV, z.s. okresní organizace Frýdek-Místek, konané dne 

14.10.2021. 

- VOO hlasoval jednomyslně pro zdarma pořízený grafický editor Canva. 

- VOO odsouhlasil vytvoření tzv. bílého místa v k.ú. Oldřichovice, Karpentná a Tyra, 

které byly minulým předsednictvem, v rozporu se stanovami, přiřazeny                        

k ZO Třinec, respektive ZO Bystřice nad Olší, bez jejich souhlasu.                                             

PRO: 15hlasů, PROTI: 1 hlas. 

- VOO jednomyslně odsouhlasil účast a výdaje na tuto účast a propagaci                                  

na včelařském jarním veletrhu Včela!!! 2022. 

- VOO hlasoval jednomyslně pro poplatek ve výši 2,5 % z ceny léčiv na jejich 

transport. 

- VOO jednomyslně odsouhlasilo každoroční vypracování aktualizovaného seznamu 

včelařských kroužků př. Marii Knödlovou, a to vždy k 30.9. 

- VOO jednomyslně odsouhlasil 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. 

7) Př. Navrátilová přednesla zprávu o hospodaření za období od 14.10.2021                            

do 31.3.2022, VOO následně tuto zprávu jednomyslně odsouhlasil. 

- 10:35 dorazil př. Roman Kozel - přítomno tak bylo 17 členů výboru, což je 73,9 %. 
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8) Předseda OKK př. Carbol přednesl výsledky a zjištění z kontroly OKK, která proběhla 

dne 25.1.2022 v 17hod. v prostorách bývalého sídla spolku na ul. Sadové 606, 

zaměřenou především na předanou agendu a materiální vybavení. Byly zjištěny 

výrazné nedostatky v práci minulého předsednictva v hospodárném nakládání 

s finančními prostředky, dále chybí originály zápisů a usnesení, nebyla dodána 

vyúčtování dotací ani evidence majetku z těchto dotací pořízeného. 

- Př. Zielina vyzval předsednictvo, aby získalo dokumentaci o financování včelařských 

kroužků od př. Poláška. V následné diskusi bylo konstatováno, že př. Polášek v době 

před předáním agendy dokumentaci odevzdal do sídla spolku, tato ale nebyla 

součástí předané agendy. 

9) Př. Pink nastínil směr, kterým chce odborná komise pro zdraví včel působit                                 

a to maximální osvětou ve prospěch cíleného léčení včelstev založenou                                           

na monitoringu. 

Odborná komise pro racionalizaci vedená př. Václavíkem plánuje během léta 

pravidelné včelařské besedy v areálu ZO Lubno, termíny budou zveřejněny 

s dostatečným předstihem. 

Př. Kopeček z kulturní komise nastínil cíle spočívající v pořádání zájezdů. První z nich    

by se měl uskutečnit letos v říjnu do provozu př. Marady. 

10) Členové VOO neměli další příspěvky. 

11) VOO souhlasil s kooptací př. Janka. PRO: 16 členů, PROTI: 1. 

12) Př. Jílek představil plánovaný rozpočet. VOO tento rozpočet jednomyslně schválil 

včetně případného překročení jednotlivých položek max. o 30%. 

13) MVDr. Baštinská přednesla zprávu o zdraví včel v našem okrese. Poukázala                                    

na znepokojivý výskyt moru včelího plodu na 27 stanovištích. Vysvětlila technologii 

kontroly vzorků v laboratořích, apelovala na přítomné, aby vzorky odevzdávali čitelně 

označené. Upozornila, že zdrojem nákazy mohou být opuštěné, pro včely přístupné 

úly. Požádala přítomné o součinnost ve vyhledávání takovýchto potencionálních zdrojů 

nákazy. 

- Př. Kožušník odešel v 11:35 

- Př. Kozel a Haleš odešli v 11:55 
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14) Proběhla krátká diskuze. 

15) Př. Turoň přečetl usnesení, které bylo jednomyslně schváleno 14 hlasy přítomných 

členů výboru, toto usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu, viz níže. 

Př. Jílek ukončil schůzi a poděkoval všem členům výboru za čas a prostředky, které 

věnují ve prospěch včelařů našeho okresu. 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Turoň, dne 03.04.2022 
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U S N E S E N Í 

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

konaného dne 03.04.2022 

ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích 

_________________________________________________________________ 

Výbor ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, v počtu 16, resp. 17 členů (10:35 - příchod 
Roman Kozel) přítomných z celkového počtu 23 členů, po projednání jednotlivých zpráv, 
připomínek a diskuzních příspěvků: 
 

A. Pověřil: 
1. Řízením zasedání Ing.arch. Aleše Jílka. 
2. Sčítáním hlasů při hlasování Ing. Tomáše Turoně. 

 
B. Schválil: 
1. Zapisovatelem Ing. Tomáše Turoně. 
2. Zprávu předsedy. 
3. Zprávy o hospodaření 14.10.2021 - 31.03.2022. 
4. Rozpočet na rok 2022 s tolerancí čerpání prostředků max. +30 % v jednotlivých položkách. 
5. Plán práce okresní organizace Frýdek-Místek na rok 2022. 
6. Jednací řád výboru okresní organizace Frýdek-Místek. 
7. Zápis a usnesení z ustavující schůze OV ČSV, z.s. OO F-M, konané dne 14.10.2021. 
8. Zápis ze schůze OV ČSV, z.s. OO F-M, konané dne 21.11.2021. 
9. Skladbu odborných komisí okresní organizace Frýdek-Místek, jejich personálním obsazení  
a předsedy. 
Komise pro zdraví včel  
předseda: Aleš Pink 
členové: Aleš Bacílek, Ing. Andrzej Baselides, Mgr. Tomáš Janek, Václav Uherek,  
Ing. Pavel Vraník 
Komise pro osvětu, propagaci a racionalizaci  
předseda: PhDr. Marek Václavík Ph.D. 
členové: Ing.arch. Aleš Jílek, Roman Kozel 
Komise pro kulturu a vzdělávání 
předseda: Jaromír Haleš 
členové: Jaroslav Kopeček, Ing. Norbert Pěkník 
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Komise pro práci s mládeží 
předseda: Marie Knödlová 
členové: Mgr. Marian Byrtus, Ing. Josef Vorobeľ, Stanislav Zielina 
Komise pro chov a pastvu 
předseda: Bc. Martin Carbol 
členové: Ing. Josef Beneš, Martin Bordovský  
 
11. Účast a výdaje na účast a propagaci na včelařském jarním veletrhu Včela!!! 2022. 
12. 2,5 % z ceny léčiv na dopravu těchto veterinárních přípravků. 
13. Výpověď nájemní smlouvy - kancelář Sadová 606, Frýdek-Místek, zrušení adresy sídla. 
14. Změnu adresy sídla spolku na Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. 
15. Vymáhání úhrady nájemného za neoprávněné využívání kanceláře M. Poništem st. 
16. Pořízení webové platformy Canva.  
17. 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. 
18. vynětí katastrálního území Oldřichovice, Karpentná a Tyra ze správy ČSV, z.s., ZO Třinec a 
ZO Bystřice nad Olší a zřízení bílého místa na území tohoto katastru. 
19. Zrušení příspěvku 1 Kč na včelstvo pro OO. 

 
C. Kooptoval: 
Tomáše Janka do funkce člena výboru. 

 
D. Uložil: 
1. Členovi výboru Miroslavu Poništovi st., předat veškeré originály zápisů a usnesení,                             
vč. vyúčtování dotačních titulů čerpaných v období 2015-2021 do 15.04.2022. 
2. Členovi výboru Miroslavu Poništovi st., předat veškerý nabytý majetek OO pořízený do roku 
2021 do 15.04.2022. 
3. Předsednictvu zadat provedení forenzního auditu hospodaření okresního výboru FM za léta 
2016 až 2021. 
4. Předsednictvu seznámit členy výboru okresní organizace se závěry tohoto forenzního 
auditu. 
5. Předsednictvu vymáhat újmy na jmění ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek                               
v případě, že auditor zjistí škodu na majetku v souvislosti s neřádným nakládáním se jměním 
této právnické osoby.  
6. Komisi pro kulturu zajistit přípravu a organizaci podzimního zájezdu. 
7. Marii Knödlové provádět pravidelnou kontrolu a aktualizací stavu činnosti VKM 1x za školní 
rok, vždy k 30.09. Tato zpráva bude sloužit pro sladění údajů v CIS a jako směrodatná 
informace a pracovní podklad pro okresní organizaci. 
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D. Vzal na vědomí: 
1. Zprávu předsedy OKK - Bc. Martina Carbola. 
2. Zprávy předsedů odborných komisí. 
3. Aktuální informace zástupce KVS - veterinárního inspektora MVDr. Marie Baštinské. 
4. Informace o zřízených webových stránkách, emailové adrese a datové schránce. 

 


