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

 

Datum:  04. 10. 2022, 17.30 hod. 

Místo:  Restaurace u Čendy v Hodoňovicích, Baška 

Přítomni: Ing. arch. Aleš Jílek, Jaroslav Kopeček, Ing. Tomáš Turoň, Aleš Pink        
( 80% ) 

Usnášení:  Předsednictvo je usnášeníschopné. 

Omluveni: Monika Návratilová, Bc.Martin Carbol,  Ing. Vladimír Procházka, MBA 

Program:  1) úvod, program  

2) schválení zápisu ze zasedání POV ze dne 06. 09. 2022 

3) přijatá a odeslaná pošta 

4) spolkové informace 

5) nákazová situace 

6) 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 06.09.2022 byl jednomyslně schválen. 

3)  Př. Jílek informoval o přijaté a odeslané poště.  

4) Spolkové informace: 

4a) 12.11.2022 proběhne přednáška př. Titěry. Předsednictvo schválilo poskytnutí 
ubytování přednášejícímu z 11.11.2022 na 12.11.2022 ve Frýdlantě nad Ostravicí na 
náklady OO ČSV F-M v maximální výši 1.200 Kč. Zajištěním byl pověřen př. Jílek. 

4b) Byl diskutován návrh plánu práce pro rok 2023, předložený př. Jílkem.  

4c) Předsednictvo bere na vědomí informaci Ing. Františka Krejčího s názvem: Zpráva 
z ČMSCH - zpětná vazba. Doporučuje všem ZO našeho okresu, aby nesuplovaly 
povinnosti jednotlivých chovatelů a neprováděly zasílání hlášení dopisem a to jak 
hromadně či jednotlivě, ale aby podporovaly u svých členů samostatnou formu 
elektronické hlášení.  

4d)  Předsednictvo bere na vědomí informaci předsedy ZO Ostravice, Mgr. Václava 
Kožušníka, o zřízení datové schránky.  

4e) Předsednictvo bere na vědomí otevřený dopis Českomoravské myslivecké jednoty, 
Českého svazu včelařů a Českého svazu chovatelů z 30.09.2022, předsedovi vlády ČR, 
ministru zemědělství ČR a předsedovi Zemědělského výboru Parlamantu ČR, týkající 
se snížení dotací Ministerstva zemědělství ČR pro nestátní neziskové organizace.  

5a)  Předsednictvo odsouhlasilo základní manuál a metodiku pro boj s těmito chorobami, 
zpracovaný př. Pinkem ve spolupráci s MVDr. Martinem Kamlerem a Ing. Daliborem 
Titěrou z VÚV Dol a pověřilo př. Pinka doplněním několika informací pro snadné 
projednání s ostatními okresními organizacemi ČSV a dalšími včelařskými 
organizacemi, které sdružují včelaře v Moravskoslezském kraji. Cílem je oficiální 
získání již předem deklarované podpory a společný postup proti těmto chorobám 
v rámci Moravskoslezského kraje. 

5b) Př. Pink informoval předsednictvo o projednání tohoto manuálu s MVDr. Marií 
Baštinskou a podporu ze strany SVS. 
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5c) Př. Jílek informoval předsednictvo o zpracovávané metodické příručce MVDr. Jany 
Cihlářové – veterinární inspektorky, týkající se Hniloby včelího plodu ( EBP ), která 
bude včelařům k dispozici v nejbližších dnech na www.oocsvfm.cz. 

 6) V rámci diskuze byl dále řešen postup a informovanost ZO a nutnost projednání 
těchto kroků s předsedy dotčených ZO. Po ukončení diskuze př. Jílek poděkoval 
přítomným za účast a ukončil schůzi. 

  

 

Zapsal: Ing. Tomáš Turoň , dne 4.10.2022 


