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

 

Datum:  06.09.2022, 17.30 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  

3) přijatá a odeslaná pošta 

4) ekonomické informace 

5) průběh a hodnocení plateb a vydávání léčiva v červenci 2022 

  6) hniloba včelího plodu 

7) koordinace jednání na MSK 

  8) kurz chovu matek  

  9) informace ze zasedání RV 

  10) stav plnění úkolů vyplývajících z usnesení výboru  

  11) Aktiv 2022 

  12) včelařské ocenění 

  13) příprava na zasedání VOO, rozšířené o předsedy ZO a nákazové referenty 

14) 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 07.06.2022 byl jednomyslně schválen. 

3)  Př. Jílek informoval, že během měsíců červenec a srpen neeviduje OO přijatou ani 
odeslanou poštu. 

4) Př. Navrátilová informovala o aktuálním stavu prostředků v hotovosti a na běžném 
účtu. Dále uvedla, že všechny ZO zaplatily faktury za léčivo a rovněž faktura pro OO za 
léčivo z VÚV byla uhrazena. 

5) Př. Pink navrhnul, abychom pro příště vyřešili platbu za léčivo jiným způsobem, resp. 
aby léčivo bylo vydáno bez platby předem, faktura bude zaslána na email každé ZO   a 
bude mít splatnost 14 dní, aby se zbytečně neprodlužovala doba skladování léčiva na 
výdejních místech. Jelikož platební morálka základních organizací byla velmi dobrá, 
vzalo POO tento návrh na vědomí s tím, že o konečné podobě výdeje a úhradě bude 
včas rozhodnuto v následujících měsících. 

 Dále př. Pink poděkoval za výbornou spolupráci při výdeji léčiva př. Bacílkovi, př. 
Baselidesovi a př. Jankovi. 

POO se rozhodlo jejich práci odměnit a na příštím zasedání rozhodne o výši a formě 
odměny pro tyto výše uvedené včelaře. 

6) Př. Pink informoval POO o situaci v okrese v problematice hniloby včelího plodu. 
Současný stav je znepokojující a je potřeba provést konkrétní kroky a věnovat se                 
ve zvýšené míře prevenci s důrazem na detekci a rozpoznáním příznaků jednotlivých 
chorob samotnými včelaři. Př. Pink dále navrhnul jednat o této problematice s MSK             
a pokusit se ovlivnit a nasměrovat jednání o využití dotací právě tímto směrem. Př. Pink 
je v kontaktu s MVDr. Baštinskou, která bude rovněž pozvána na zasedání výboru 
v měsíci listopadu. POO pověřilo př. Pinka urychleným vypracováním metodického 
postupu, který bude moci být projednán na okresních i krajské úrovni. 

7)  POO pověřilo př. Jílka komunikací se zástupci dalších OO v MS kraji a koordinaci jednání 
s krajským úřadem ve věci účelného využití finančních prostředků z dotací MSK právě 
pro prevenci a řešení nákazové situace v kraji (mor, hniloba včelího plodu).    

8)  Př. Kopeček informoval o průběhu kurzu chovu matek, který proběhnul 12.06.2022 na 
Včelí farmě v Pržně. Kurzu se účastnilo 15 včelařů z našeho okresu.  Př. Procházka   
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             a př. Turoň konstatovali vysokou odbornou úroveň tohoto kurzu, přátelské prostředí            
a výborné občerstvení. Př. Jílek navrhnul pro př. Kopečka odměnu za uskutečnění 
tohoto kurzu ve výši 2.000 Kč. POO odměnu jednomyslně schválilo.   

9) Př. Procházka informoval o zasedání republikového výboru. RV k dopisu                                       
OO Frýdek-Místek KONSTATUJE, že již nemá nástroje pro řešení situace a vyzývá obě 
strany k dohodě a předání agendy, pokud k předání nedojde, je třeba se obrátit na 
příslušný orgán.  

10)  K informaci v bodě č.9 výše POO uvádí, že bývalý předseda OO ČSV FM Př. Poništ 
nereaguje na výzvy zaslané právní kanceláří a doposud nedodal požadované 
dokumenty. Stále tak nemáme k dispozici: 

Za rok 2018 - kniha závazků, kniha pohledávek, kniha majetku, kniha ostatních záznamů - dotace. 

Za rok 2019 - peněžní deník, kniha závazků, kniha pohledávek, kniha majetku, kniha ostatních 
záznamů - dotace. 

Za rok 2020 - peněžní deník, kniha závazků, kniha pohledávek, kniha majetku, kniha ostatních 
záznamů - dotace. 

Za rok 2021 - peněžní deník, kniha závazků, kniha pohledávek, kniha majetku, kniha ostatních 
záznamů - dotace. 

11) Vzhledem k nezájmu ZO a velmi nízké účasti na akcích AKTIV v minulých letech se POO 
rozhodlo letos tuto prezentaci zbytečně neorganizovat. Veškeré informace byly zaslány 
ZO na email. V případě jakýchkoli dotazů mají funkcionáři možnost se kdykoliv obrátit 
na POO. 

12)  POO navrhlo oslovit ZO s nabídkou na návrh ocenění vždy jednoho člena čestným 
uznáním za jeho práci pro ZO. Za tímto účelem byl př. Jílek pověřen kontaktováním 
jednotlivých ZO. Každá organizace tedy bude mít možnost, avšak nikoliv povinnost, 
nominovat jednoho kandidáta na toto čestné uznání. 

13) POO určilo termín dalšího zasedání výboru OO Frýdek-Místek na 27.11.2022. Zasedání 
se dle dohody bude tentokrát konat v jiné části našeho okresu. Konkrétní místo je 
v jednání a budete včas informováni. 

14)  V diskuzi dále nebyly další příspěvky a př. Jílek zasedání ukončil. 

Zapsala: Monika Navrátilová, dne 11.09.2022 


