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

Datum:  01.11.2022, 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:  Bc. Martin Carbol 

Program:  1) úvod, program  

2) schválení zápisu ze zasedání POV ze dne 04.10.2022 

3) přijatá a odeslaná pošta 

4) Memorandum 

5) návrh plánu práce pro rok 2023 

  6) vyznamenání 

7) předávka OO 

  8) plátno  

  9) včelařské zkoušky 

  10) odborné komise - revize  

  11) poplatek z ceny léčiv 

  12) platby za léčivo 

  13) Včela 2023 

  14) OKK - kontrola 

15) 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 04.10.2022 byl jednomyslně schválen. 

3)  Př. Turoň informoval předsednictvo o stavu přijaté a odeslané pošty. 

4) Př. Jílek s př. Pinkem informovali POO o průběhu jednání všech spolků MS kraje na 
schůzce dne 21.10.2022, ze kterého vzešlo Memorandum, které pověřilo př. Pinka, př. 
Čecháčka a př. Sciskalu k zastupování všech včelařských spolků našeho kraje při jednání 
se zástupci Moravskoslezského krajského úřadu ve věci finanční podpory společného 
řešení situace nebezpečných nákaz mor včelího plodu a hniloba včelího plodu. Jednání 
proběhne 07.11.2022 v 13.15 hod. O jeho výsledcích budou zveřejněny informace na 
webových stránkách www.oocsvfm.cz. 

5) Př. Jílek předložil návrh Plánu práce na rok 2023. Tento návrh byl jednomyslně schválen 
a bude předložen všem členům výboru OO prostřednictvím emailu a projednán na 
nadcházejícím zasedání. 

6) Př. Navrátilová představila jména kandidátů jednotlivých ZO na udělení Čestných 
uznání v roce 2022.  

 ZO Smilovice                      -              Janusz Heczko 
 ZO Lubno                            -              Jiří Koval 
 ZO Třinec                            -              Boleslav Wojnar 
 ZO Bystřice n.O.               -              Jaroslav Machač 
 ZO Sedliště                         -              Mgr. Eliška Ondračková 
 ZO Frýdek-Místek           -              Marie Knodlová 
 ZO Baška                             -              Aleš Bacílek 
   
 Čestné uznání bude těmto včelařům  předáno na nadcházejícím zasedání 27.11.2022. 
 

7)  Př. Navrátilová informovala o průběhu dokončení předávky OO bývalým vedením. Př. 
Poništ byl vyzván právním zástupcem Mgr. Smolkou k dodání chybějící dokumentace 
doporučenou poštou. Na tyto výzvy nijak nereagoval a dále ve věci nijak nekomunikuje. 
Př. Jílek navrhl zaslání poslední písemné výzvy k dohodě o předání požadované agendy 
a informovaní vedení mateřské ZO členů výboru o neplnění úkolů jejich zástupců. O 
dalším postupu OO budeme informovat výbor na nadcházejícím zasedání 27.11.2022. 
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8)  Vzhledem ke konání dalšího zasedání na novém místě, a také vzhledem k přednáškám 
a jiným akcím př. Navrátilová navrhla pořídit k projektoru mobilní plátno, abychom 
nebyli při pořádání závislí na místě konání. Jedná o investici cca. 2.800 Kč. POO návrh 
jednomyslně schválilo. 

9) Př. Jílek otevřel téma nutnosti zavedení povinných včelařských zkoušek začínajících 
včelařů a objektivnosti zveřejňovaných informací o oboru včelařství ve veřejně 
právních médiích, jakožto jedním z hlavních cílů Spolku. POV v tomto pohledu na věc 
není zcela jednotné, ovšem navrhuje otevřít a řešit tyto témata na republikové úrovni 
a pověřuje těmito úkoly př. Procházku, jakožto člena republikového výboru. 

10)  POV se shodlo na nutnosti revize a zhodnocení práce jednotlivých odborných komisí a 
jednaní o jejich dalším případném působení. Komise, které nepracují navrhne POV 
k zrušení, jelikož smyslem komisí není jejich pouhá existence, ale aktivní přístup 
k rozvoji včelařské základny.  

11) POV odsouhlasilo pro rok 2023 poplatek za distribuci léčiv v nezměněné výši, tj. 2,5% 
z celkové částky léčiva pro každou ZO. 

12) POV odsouhlasilo pro rok 2023 návrh př. Pinka platby ZO za léčivo prostřednictvím 
faktury se splatností. Vzhledem k dobré platební morálce ZO, ve kterou doufáme i 
nadále a s ohledem na zjednodušení vydávání léčiv a vyhodnocení letošních předávek 
bude od příštího roku léčivo vydáváno bez platby předem. ZO si léčivo vyzvednou a do 
emailu jim bude zaslána faktura se splatností, kterou zaplatí následně. 

13)  Př. Jílek navrhnul jednání s vedením svazu o případné propagaci ČSV, z.s. na další 
výstavě Včela!!! na jaře roku 2023. POO pověřilo tímto jednáním př. Procházku.  

14) Předseda OKK, Bc. Martin Carbol, požádal předsednictvo o spolupráci při provedení 
kontroly hospodaření za rok 2022, která dle jeho návrhu proběhne dne 15.11.2022, 
v 18.00 hodin, v klubovně hostince U Čendy v Hodoňovicích. 

15)  V diskuzi př. Turoň navrhnul, aby pozvánky na zasedání VOO byly zaslány během 
příštího týdne, a z důvodu objednávky porcí společného oběda, který bude zajištěn, 
bylo vyžadováno potvrzení o účasti s dostatečných předstihem. POO se usneslo, že 
potvrzení o účasti bude nutné vyjádřit do 20.11.2022.  

  

Zapsala: Monika Navrátilová, dne 06.11.2022 


