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

 

Datum:  03. 05. 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. 

Omluveni: - 

Hosté:  Ing. Vladimír Procházka MBA 

Program:  1) úvod, program  

2) schválení zápisu ze zasedání POV ze dne 01. 03. 2022 

3) ekonomické informace 

4) přijatá a odeslaná pošta 

  5) výsledky oblastního kola Zlatá včela 

  6) aktuální stav výdeje léčiv 

  7) stav předání 1.D – dokladů ZO 

  8) stav plnění úkolů vyplývajících z usnesení výboru 

  9) včelařské a spolkové aktuality 

10) diskuse a závěr 

 

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

schválen. 

2)  Zápis ze zasedání POV ze dne 01.03.2022 byl jednomyslně schválen. 
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3) Př. Navrátilová informovala o stavu na běžném účtu a v pokladně. 

4)  Př. Jílek informoval o přijaté a odeslané poště, vč. datové pošty.  

4a) Jednatel ZO Třinec př. Bielesch zaslal oficiální žádost o odnětí k.ú. Oldřichovice 

a Tyra ze správy ZO Třinec. Žádosti bylo na základě rozhodnutí výboru vyhověno. 

Písemně byli vyrozuměni ZO Třinec a RV Praha. Byla provedena úprava v CIS. 

4b) Usnesení Městského soudu v Praze o návrhu na zápis změny do spolkového 

rejstříku. Změna adresy sídla. 

4c) Statutární město Frýdek-Místek - FA 408-0232. 

5) Př. Jílek seznámil přítomné o výsledcích oblastního kola Zlatá včela a úspěšných 

soutěžících. Konkrétní informace o výsledcích jsou uvedeny na www.oocsvfm.cz. 

6) Př. Pink informoval o stavu výdeje léčiv, předsednictvo konstatovalo, že jarní výdej léčiv 

proběhl bezproblémově na všech výdejních místech a dále předsednictvo jednomyslně 

odsouhlasilo cestovní náhradu pro př. Pinka za účelem nákupu léčiv ve výši 2.000 Kč. 

7)  Př. Navrátilová informovala o předávání dokladů dotace 1.D, bylo konstatováno,                     

že předávání je v procesu a odstraňují se drobné administrativní chyby ve spolupráci 

s jednateli dotčených ZO a následně po jejich odstranění budou doklady odeslány na 

centrálu ČSV. 

8)  Na základě kontroly plnění úkolů plynoucích z usnesení výboru ČSV, z.s., OO-FM bylo 

konstatováno, že člen výboru a bývalý předseda OO Miroslav Poništ nesplnil jemu 

uložené úkoly tímto usnesením a opětovně nepředal ke stanovenému datu 15.04.2022 

požadované dokumenty.  

9) Př. Jílek vyvolal diskusi k problematice správy katastrů a to zejména na meziokresní 

úrovni. Došlo k jednání mezi OO F-M a OO Karviná. Bylo konstatováno, že správa 

katastrů je jednoznačně vymezena pouze u 9 ZO našeho okresu. U ostatních ZO dochází 

k překryvu správy nad jednotlivými katastry někdy i několika ZO. K nápravě tohoto 

stavu byla OO vyzvána PRV a RV.   

 Př. Procházka informoval o situaci v republikovém výboru. Zjistil totiž, že v dosud 

nezveřejněném zápise ze schůze RV, který získal na vyžádání, byl opakovaně zanášen  
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 nepravdivý údaj o úplném předání majetku a agendy. A to i přes to, že na samotné 

schůzi proti tomuto tvrzení, náš zástupce př. Procházka protestoval. Bylo 

předsednictvem odsouhlaseno zaslání nesouhlasného stanoviska členům 

republikového výboru a jeho předsednictva elektronicky. Písemně byl tento nesouhlas 

odeslán tajemníkovi ČSV. 

  

 

 Zapsal: Ing. Tomáš Turoň , dne 06.05.2022 


