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Z Á P I S 
 

ze zasedání výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, rozšířené o 
zvoleného zástupce do RV, členy OKK, předsedy, popř. jiné pověřené členy 
výboru v.z. všech ZO našeho okresu, dále o nákazové referenty a předsedy 

odborných komisí. 
 
 
Datum:    27.11.2022, 09.00 hod.  
 
Místo:    PZKO Čítárna, Vendryně 348, 739 94  
 
Přítomni členové VOO:  Ing.arch. Aleš Jílek, Ing. Tomáš Turoň, Monika 

Navrátilová, Aleš Pink, Aleš Bacílek, Ing. Petr Farkas, 
Jaromír Haleš, Věra Cholavová, Ing. Josef Kohut, Roman 
Kozel, Mgr. Václav Kožušník, Miroslav Poništ, Ing. Jana 
Šotková, Václav Uherek, Ing. Pavel Vraník, Stanislav 
Zielina (66,7 %)  

 
Omluvení členové VOO:  Ing. Andrej Baselides, Marian Byrtus, Tomáš Janek, 

Jaroslav Kopeček, Jan Němec, Bc. Miroslav Poništ, Martin 
Szturc  

 
Neomluvení člen. VOO:  Jaroslav Barták  
 
Hosté: Ing. Vladimír Procházka (RV), Bc. Martin Carbol (OKK), 

MVDr. Marie Baštinská  
 
Ostatní přítomni:   viz. prezenční listina  
 
Usnášení:    VOO je usnášeníschopný.  
 

Program:   1. Zahájení zasedání. 
2. Kontrola usnášeníschopnosti výboru. 

    3. Volba řídícího zasedání. 
    4.  Volba zapisovatele. 
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5.  Schválení programu zasedání. 
6. Schválení zápisu a usnesení ze zasedání výboru dne 

03.04.2022. 
    7. Zpráva předsedy ČSV, z.s. OO Frýdek-Místek. 
    8. Ocenění navržených členů ČSV, z.s.,  

OO Frýdek-Místek. 
    9. Návrh plánu práce na rok 2023. 

10.  Zpráva o hospodaření pokladníka ČSV, z.s. OO 
Frýdek-Místek. 

    11. Zpráva zvoleného zástupce do RV. 
    12. Informace členů VOO. 
    13. Informace ze ZO. 
    14. Zpráva o činnosti OKK. 
    15. Činnost odborných komisí. 

16. Zpráva o nákazové situaci v okrese Frýdek-Místek - 
A. Pink a MVDr. Baštinská  

    17.  Diskuze. 
    18. 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 24 (66,7%), člen RV, člen OKK, zástupci jednotlivých ZO,  
členové odborných komisí a nákazoví referenti, viz prezenční listina.                                      
Výbor byl usnášeníschopný.  

3) Př. Turoň navrhnul výboru, aby byl vedením schůze pověřen př. Jílek.  
HLASOVÁNÍ VOO  PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 
Př. Jílek byl pověřen vedením schůze.  
 

4) Př. Jílek navrhnul výboru, aby byla př. Navrátilová zvolena zapisovatelem.  
HLASOVÁNÍ VOO   PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 

Př. Navrátilová byla zvolena zapisovatelem.  
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5) Při hlasování o programu zasedání, který byl členům VOO odeslán společně 
s pozvánkou a vyvěšen na projektoru při zahájení schůze, vystoupil př. Poništ se svými 
návrhy.  

 
a) doplnit do programu konkrétní období, za které je vypracována zpráva                        
o hospodaření. 
HLASOVÁNÍ VOO  PRO: 5 PROTI: 11 ZDRŽEL SE: 0 

 
Návrh nebyl schválen. 

 
b) přesunout bod č. 11. programu - Zpráva zvoleného zástupce do RV - ihned za 
bod č.5, schválení programu zasedání.  
HLASOVÁNÍ VOO  PRO: 3 PROTI: 13 ZDRŽEL SE: 0 
 
Návrh nebyl schválen. 

 
c) př. Poništ požaduje doplnění programu o bod „Odvolání př. Vladimíra 
Procházky z pozice zástupce OO v RV“. 
HLASOVÁNÍ VOO  PRO: 2 PROTI: 10 ZDRŽEL SE: 4 
 
Návrh nebyl schválen. 

 
Př. Jílek dal hlasovat o bodu č.5 - Schválení programu zasedání. 

HLASOVÁNÍ VOO  PRO: 14 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0 
 

Program byl schválen. 

 
6) Společně s pozvánkou byl všem členů VOO doručen zápis a usnesení ze zasedání 
VOO ze dne 03.04.2022. Výbor hlasoval o schválení tohoto zápisu a usnesení. 

HLASOVÁNÍ VOO  PRO: 13 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2 
 

Zápis a usnesení ze zasedání výboru dne 03.04.2022 byly schváleny. 

V 9:53 hod. byl př. Poništ poprvé napomenut, aby dodržoval jednací řád a nenarušoval 
průběh jednání VOO. 

V 9:54 hod. opustili jednání VOO dva členové, Miroslav Poništ a Věra Cholavová. 
Přítomno zůstalo 14 členů VOO, což je 58,3%. Výbor byl nadále usnášeníschopný.  
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7) Př. Jílek přednesl zprávu předsedy ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek. Tato zpráva                              
je nedílnou součástí tohoto zápisu.  

Př. Jílek navrhnul, aby Př. Knödlové uložili členové VOO provádět pravidelnou 
kontrolu a aktualizaci stavu činnosti VKM 1x za školní rok a to vždy k 30.10. 

HLASOVÁNÍ VOO  PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

Návrh byl schválen. 
 
Př. Jílek přednesl návrh, aby i nadále bylo ZO k celkové ceně léčiva připočítáváno 2,5% 
z celkové částky každé ZO jako poplatek za jeho dopravu a distribuci.  

HLASOVÁNÍ VOO  PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

Návrh byl schválen. 
 

8) Předsednictvo OO v měsíci říjnu vyzvalo jednotlivé ZO k navržení zasloužilých                         
či mimořádně aktivních členů základních organizací. Na základě odpovědí ze ZO byli                     
na toto ocenění navrženi: 

ZO Baška  -  Aleš Bacílek  
ZO Bystřice n.O. - Jaroslav Machač  
ZO Frýdek-Místek - Marie Knödlová 
ZO Lubno  - Jiří Koval 
ZO Sedliště  - Mgr. Eliška Ondračková 
ZO Smilovice  - Janusz Heczko 
ZO Třinec  - Boleslav Wojnar 
 

Výše uvedeným bylo předáno Čestné uznání, diplom a odznak Vzorný včelařský 
pracovník a kniha př. Milana Motyky, Sladký život. 

Děkujeme za vaši práci. 

9) VOO byl vyzván k hlasování o Plánu práce, který byl každému členu VOO doručen 
společně s pozvánkou na zasedání VOO. K navrženému plánu práce se výbor vyjádřil 
jednohlasně. 

HLASOVÁNÍ VOO  PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

Plán práce byl schválen. 
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10) Př. Navrátilová přednesla zprávu o hospodaření OO Frýdek-Místek za období                 
01.04. - 25.11.2022. Tato zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

11) Př. Procházka informoval přítomné o jednání RV.  

12) Přítomní členové VOO neměli další náměty k projednávání. 

13) Informace ze ZO. Zástupci několika ZO v našem okrese vyslovili nespokojenost 
s termínem platby členského příspěvku, který byl stanoven na 30.11. Toto komplikuje 
situaci mnoha funkcionářům, protože dosud fungoval zažitý mechanismus, kdy byla 
platba členského příspěvku spjata s výplatou dotací.  

14) Př. Carbol přednesl zprávu o činnosti OKK.  
 
15) Př. Knödlová seznámila přítomné s činností komise pro mládež.  
 
16) Zpráva o nákazové situaci v okrese Frýdek-Místek. MVDr. Baštinská informovala 
přítomné o alarmující situaci v našem okrese z hlediska šíření nebezpečných nákaz 
moru včelího plodu a hniloby včelího plodu.  
Př. Pink dále informoval o proběhlé schůzce zástupců všech včelařských organizací 
Moravskoslezského kraje a dále pak o jednání pověřených osob na Krajském úřadě 
v Ostravě ve věci použití části určených dotací k řešení tohoto problému. Zástupci MS 
kraje naléhavost situace pochopili a část dotací pro tento účel uvolnili. 
Dále pak př. Pink představil metodiku, kterou sestavil ve spolupráci s př. Ing. Titěrou a 
př. MVDr. Kamlerem. S touto metodikou byli seznámeni přítomní nákazoví referenti a 
další zástupci ZO. Organizace, které na zasedání neměly přítomného žádného člena 
budou s postupem seznámeni př. Pinkem písemně.  
      
17) Diskuze. 
 
18) Vzhledem k tomu, že během oběda opustilo jednání několik členů, bylo usnesení 
ze zasedání pouze přečteno. Bude odesláno na emailové adresy jednotlivých členů 
výboru a schvalováno na příštím zasedání, které se uskuteční                                                          
v březnu, příp. dubnu 2023. Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu. 
 
Př. Jílek poděkoval přítomným za účast a popřál všem klidné a pokojné Vánoce. 
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U S N E S E N Í 
 

ze zasedání výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek 
konaného dne 27.11.2022 

v PZKO Vendryně 
_________________________________________________________________  
 
Výbor ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, v počtu 16 přítomných z celkového počtu 24 
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 Moniku Navrátilovou. 
2. Program zasedání. 
3. Zápis a usnesení ze zasedání VOO ze dne 03.04.2022. 
4. Návrh plánu práce. 
5. 2,5 % z ceny léčiv na dopravu těchto veterinárních přípravků.  
  
C. Uložil:  
1. Marii Knödlové provádět pravidelnou kontrolu a aktualizací stavu činnosti VKM 1x za školní rok, 
vždy k 30.10. Tato zpráva bude sloužit pro sladění údajů v CIS a jako směrodatná informace a 
pracovní podklad pro okresní organizaci.  
 
D. Vzal na vědomí:  
1. Zprávu předsedy ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek - Ing. arch. Aleše Jílka. 
2. Zprávu o hospodaření ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek - Moniky Navrátilové. 
3. Zprávu zvoleného zástupce RV - Vladimíra Procházky. 
4. Zprávu předsedy OKK - Bc. Martina Carbola.  
5. Zprávu předsedkyně odborné komise - Marie Knödlové. 
6. Aktuální informace zástupce KVS - veterinárního inspektora MVDr. Marie Baštinské a člena 
předsednictva OO Frýdek-Místek, předsedy komise pro zdraví včel, Aleše Pinka. 
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Dokument:   Zpráva předsedy 
 
Akce:    Zasedání výboru ĆSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek 
Místo:   PZKO Čítárna, Vendryně 348, 739 94 
Datum:   27.11.2022 
Zpracoval:   Ing.arch. Aleš Jílek 
___________________________________________________________________________ 
 
 Zpráva o činnosti ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek   
( 03.04.2022 – 27.11.2022 ). 
 
Poslední zasedání výboru proběhlo 03.04.2022 ve Včelařském naučném areálu 
v Chlebovicích. 
 
1/ Zasedání předsednictva 
 
probíhá 1x měsíčně na adrese 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek, vždy první 
úterý v měsíci dle plánu práce, tyto zasedání lze využívat i pro včelařskou 
veřejnost. Zápisy z těchto zasedání jsou veřejně přístupné na našem webu. 
Případná změna místa zasedání je dopředu avizována na webu.  
 
2/ Naše hlavní komunikační a informační kanály: 
 
Webové stránky – www.oocsvfm.cz ( základní informační platforma OO FM ) 
Email – oofrydekmistek@vcelarstvi.cz  
Datová schránka – pod identifikátorem c8e74sh  
CIS 
Adresa   
  ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek 
  ul. Hlavní 1755  
  739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
 
Všechny ZO našeho okresu mohou prezentovat své akce na našich okresních 
stránkách a je dobré tyto stránky sledovat a přispívat, aby zůstaly živé a 
interakční.  
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3/ Proběhlé akce a významná data: 
 
Rok 2022 – byl ve znamení 150. výročí ( květnová emise poštovní známky ) 
založení ČSV a dále 200. výročí narození objevitele zákonů genetiky Johanna 
Gregora Mendela ( 20.července 1822 v Hynčicích ) Zároveň si v letošním roce 
připomínáme 100 let od narození zakladatele včelařského muzea p. Bohumíra 
Haleše. 
 
20.05.2022 – Mezinárodní den včel 
_________________________________________________________________________ 
 
08.01.2022 – školení CIS – František Krejčí  
  ZŠ Baška 
26.02.2022 – přednáška Jak se nenechat nachytat kleštíkem včelím – Jiří  
  Danihlík KC Frýdlant n.O. 
06.03.2022 – setkání nákazových referentů 
  Včelařský maučný areál Chlebovice 
19.03.2022 – prezentace na včelařském jarním veletrhu Včela!!!  
  Výstaviště Černá louka Ostrava 
25.03.2022 – přednáška Zdravá včelstva po celý rok – Martin Kamler 
  Včelařský maučný areál Chlebovice 
__________________________________________________________________________ 
 
30.4. - 1.5.2022 - oblastní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela v Rychvaldě. 
 
21-22.05.2022 – celorepublikové finále soutěže Zlatá včela v Nasavrkách 
 
26.-29.5.2022 - Výstaviště Lysá nad Labem  - 27. mezinárodní výstava 
myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě byla také věnována 150. 
výročí ČSV. 
 
29.05.2022 – Kurz chovu matek s Martinem Carbolem 
 
12.06.2022 - Kurz chovu matek s Jaroslavem Kopečkem 
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13.06.2022 – Včelí stráž na půdě Senátu ČR udělila VNA v Chlebovicích 
PODĚKOVÁNÍ za aktivní, mimořádnou, dlouholetou a záslužnou práci v oblasti 
výchovy, propagace a pomoci včelařské mládeži. 
 
14.06.2022 – Otevření naučné včelařské stezky  na Krásné 
 
24.-26.6.2022 - Včelařský výbzuk - setkání VKM okresu FM 
 
22.09.2022 - Národní včelařskou konferenci k problematice moru včelího plodu 
v ČR - Praha 
 
24.10.2022 - Setkání včelařských spolků Moravskoslezského kraje - 
Memorandum 
 
08.11.2022 – jednání na krajském úřadě MSK – finanční podpora – nebezpečné 
nákazy 
 
12.11.2022 – Ing.Dalibor Titěra, CSc. – odborná přednáška „Co včely umí a co je 
trápí“ 
 
15.11.2022 – kontrola OKK 
 
23.11.2022 – jednání na Magistrátu města Frýdek-Místek o podpoře na rok 
2023 
 
4/ Co nás čeká do konce roku 
 
Hodnocení fotopřehlídka – „ Beskydy 2022 - Krajina vonící medem“ 
 
Včelařská mše u příležitosti sv. Ambrože - patrona včelařů, která se bude konat 
v neděli 4. prosince v kostele sv. Jana a Pavla v Místku od 10.00 hod.   
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5/ Stav bankovního účtu k 27.11.2022 –  1 4 8 . 8 6 9 , 7 2 ,- Kč 
 
6/ Členské příspěvky na rok 2023  
 
RV schváleny ve stejné výší tzn. 300Kč/člen + 16 Kč/včelstvo ( zazimované 
k 01.09. předcházejícího roku ) 
 
( úhrada je do 31.11.2022 ) – možná penalizace 2% ze strany RV ČSV 
 
Poznámka: 
Směrnice ČSV, z.s.č.2/2022 o členských příspěvcích schválena RV 20.08.2022 
( v případě navyšení včelstev během roku je ZO povinna zkontrolovat, zda 
uvedený počet včelstev odpovídá skutečnosti ) – platba není povinná 
 
DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ VNITROSVAZOVÝCH PŘEDPISŮ 
TÝKAJÍCÍCH SE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 
 
1. Členství v ČSV zaniká podle Stanov ČSV dnem 1. 1. kalendářního roku, na 
který člen nemá zaplacen členský příspěvek. 
2. Výroční členská schůze, popř. členská schůze příslušné ZO ČSV může schválit 
placení členských příspěvků, případně zápisného, které jsou příjmem základní 
organizace. 
3. Zaplacení a odvod členského příspěvku do rozpočtu RV ČSV je podmínkou 
pro poskytnutí příspěvku na náhradu škody podle Statutu svépomocného fondu 
ČSV. 
 
7/ Dotace a dotační tituly 
  
 A/ administrace dotace ZO - 39.955,- Kč  
 B/ administrace dotace OO – 6.500,- Kč 
 C/ DPP OO – 28.399,03 ,- Kč 
 
8/ Majetek 
  
 A/ Promítací plátno 
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8/ Stav plnění úkolů uložených výborem: 
 
V Usnesení ze zasedání výboru ČSV, z.s. okresní organizace Frýdek-Místek konaného dne 
03.04.2022 výbor uložil:  
 
1. členovi výboru Miroslavu Poništovi st., předat veškeré originály zápisů a 
usnesní, vč. vyúčtování dotačních titulů čerpaných v období 2015-2021 do 
15.04.2022. ( nesplněno ) 
 
2. členovi výboru Miroslavu Poništovi st., předat veškerý nabytý majetek OO 
pořízený do roku 2021 do 15.04.2022. ( nesplněno ) 
 
3. předsednictvu zadat provedení forenzního auditu hospodaření okresního 
výboru FM za léta 2016 až 2021 ( nesplněno ) 
 
4. předsednictvu seznámit členy výboru okresní organizace se závěry tohoto 
forenzního auditu ( nesplněno ) 
 
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 ( nesplněno ) 
 
6. Komisi pro kulturu zajistit přípravu a organizaci podzimního zájezdu  
( nesplněno ) 
 
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. 
( splněno ) – změna data zpracování údajů k 31.10. kalendářního roku 
 
Zpráva o existujících VKM okresu Frýdek-Místek k 31.10.2022 (datum nutný k 
zaevidování kroužku): 9 VKM s počtem dětí: 
Morávka – 5 Frýdek-Místek – 13 Bystřice – 8 Košařiska – 10 Mosty – 9  
Ropice – 19 Baška – 10 Lubno – 9 Třinec - 5 
Celkem dětí: 88 
VKM Sedliště a Fryčovice nebyly dosud obnoveny, nejsou vedoucí. 
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09/ Odborné komise 
- zrušení nefunkčních odborných komisí popř. záměna obsazení těchto komisí, 
která povede k jejich zfunkčnění.  
 
Navrhuji: 
zrušit  
Komise pro osvětu, propagaci a racionalizaci 
Komise pro kulturu a vzdělávání 
Komise pro chov a pastvu 
 
ponechat a posílit 
Komise pro zdraví včel 
Komise pro práci s mládeží 
 
10/ Včelařské informace 
 
K 1. lednu 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1.1.2023 bude 
datová schránka automaticky zřizována každé právnické osobě ( zapsané ve 
spolkovém rejstříku vč. pobočných spolků ) 
 
Školení na datové schránky proběhlo 31.10.2022 – on-line 
 
ZO sdělí informace o datové schránce OO. 
 
Hlášení ČMSCH – povinnost chovatele – provádět jednotlivá elektronická 
podání 
 
 
31.08.2022 vyšla novela veterinárního zákona. Zákon č. 246/2022 Sb., kterým 
se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Novela se dotkla i včelařství.  
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Došlo ke zrušení: 
- povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu 
včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit (25%) krajské 
veterinární správě. 
- povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování 
včelstev mimo území kraje. 
 
Novela zákona o rostlinolékařské péči č. 273/2022 Sb. – účinnost je od 
01.07.2023 - kdo nebude mít uvedenu emailovou adresu u Českomoravské 
společnosti chovatelů, a.s. Hradišťko nebude o případném použití přípravku na 
ochranu rostlin ( POR ) informován. ( Pozn.: v prováděcím předpise, tj. ve 
Vyhlášce č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, která se teprve 
připravuje, bude popsáno, jak má oznámení o připravovaném ošetření POR 
chovatelům včel vypadat, co má obsahovat ). 
 
 
11/ Ostatní 
 
- Vyzvali jsme zástupce ZO, aby doplnili krátkou informaci k jejich ZO a dále, 
nacházi-li se na katastrech Vašich ZO včelařské muzeum, naučný areál, stezka, 
infocentrum, galerie, farma, či jiné podobné projekty se včelařskou tématikou, 
zašlete nám prosím krátký textový odstavec, který daný projekt bude 
charakterizovat s případnými odkazy a třemi fotografiemi na emailovou adresu 
oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.  
 
- ZO návrh členů na ocenění práce členů 
 
- ZO ČSV, z.s., předloží originály (úředně ověřené kopie) dokladů nejpozději do 
31.12.2022. ( asministrace 1.D, čátka pro ZO v CIS ) 
 
- správa katastrů – 9 ZO má jasnou zprávu ostatní překryv v katastrech 
 
 
 
 



   

Český svaz včelařů,  z.s., okresní organizace Frýdek - Místek 
se sídlem: Hlavní 1755, 73911  Frýdlant nad Ostravicí 

IČ: 004 34 990, registrační číslo: 70200 
www.oocsvfm.cz, email: oofrydekmistek@vcelarstvi.cz 

 
 

 
 
Dle Stanov ČSV, čl.18, bod 6e - po dohodě s příslušnými základními 
organizacemi určuje jejich územní působnost v rámci územního obvodu OO a to 
tak, že katastrální území mezi ZO se nedělí, při nedohodě rozhoduje PRV, 
 
- vynětí katastrálního území Oldřichovice ze správy ČSV, z.s., ZO Třinec a zřízení 
bílého místa na území tohoto katastru. 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. 
 
- aktuální informace o nákazové situaci v našem okrese, sdělujeme průběžně 
 
-  poplatek 2,5% z ceny léčiv na zajištění dopravy a manipulaci 
 
Včelařské zkoušky – pověříní jednat člena RV 
Výstava Včela 2023 – pověření jednat na člena RV 
AKTIV, Oběžník č.1/2022  – zaslán ZO formou emailu 
 
- doplnit jména o fotografie a to jak členů předsednictva, tak i výboru, OKK, 
odborných komisí – se doposud nepodařilo. Kdo má zájem – může na tiskopise 
udělit souhlas s GDPR a zaslat svoji charakterizující fotografii. 
 
12/ Zdraví včel a nákazová situace v našem okrese 
 
- aktuální informace o nákazové situaci v našem okrese, sdělujeme průběžně 
 
- varoóza 
- mor včelího plodu 
- hniloba včelího plodu  
- viry 
 
Pochvala nákazovým referentům ZO, za spolupráci při výdeji léčiva a ZO za 
úhradu faktur. V rámci zjednodušení a zrychlení s ohledem na dobrou platební 
morálku předsednictvo rozhodlo o výdeji léčiv s úhradou do 14 dní po výdeji. 
Poděkování př. Pinkovi a členům výboru př. Bacílkovi, př. Baselidesovi a př. 
Jankovi za pomoc při distribuci vererinárních přípravků v roce 2022. 
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13/ Závěr 
 
Zodpovědnost, vzdělanost, slušnost a duchaplnost. 
 
Poděkování všem členům předsednictva – apel na aktivní přístup členů 
výboru a funkcionářů ZO. 
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Zpráva o hospodaření ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek 
za období 01.04.2022 - 25.11.2022 

 
Stav hotovosti v pokladně ke dni 01.04.2022 činil:  1 838,00 Kč 
 
Stav běžného účtu ke dni 01.04.2022 činil: 299 894,72 Kč 
 

Příjmy ČSV, z.s., OO F-M 01.04. - 25.11.2022 

přeplatek energií Sadová 606 7 358,00 Kč 

proběhlé vzdělávací akce - SOU Nasavrky 4 000,00 Kč 

proběhlá vzdělávací akce - PSNV 2 000,00 Kč 

vystavené faktury za léčivo 105 004,00 Kč 

z toho 2,5% poplatek za dopravu 2 561,00 Kč 

peněžní dar - Aleš Pink 14 000,00 Kč 

administrace dotace 1.D. v roce 2022 46 455,00 Kč 

PŘÍJMY CELKEM 181 378,00 Kč 
 

Výdaje ČSV, z.s., OO F-M 01.04. - 25.11.2022  

bankovní poplatky 265,00 Kč 

nájemné Sadová, vč. energií za měsíc duben 2022 2 693,00 Kč 

cestovní příkazy (MVDr. Kamler, Ing. Titěra) 6 308,40 Kč 

zajištění ubytování (Ing. Titěra) 1 200,00 Kč 

cestovní příkaz (A. Pink - doprava léčiva)  2 000,00 Kč 

zajištění občerstvení (školení, přednášky) 659 Kč 

faktury za léčivo VÚV Dol 312 263,80 Kč 

pronájem areálu v Chlebovicích (VOO, přednáška, setkání NR) 1 430,00 Kč 

pronájem místnosti pro zasedání POV - 04 - 11/2022 657,00 Kč 

poštovné 156,00 Kč 

odměna za kurz chovu matek pro př. Kopečka 2 000,00 Kč 

provoz webových stránek 996,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM 330 628,20 Kč 
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Stav hotovosti v pokladně ke dni 25.11.2022 činil: 1 682,00 Kč 
Stav běžného účtu ke dni 25.11.2022 činil:  148 869,72 Kč 
 
 
 
Pohledávky ke dni 25.11.2022 činily 0,00 Kč. 
 
Závazky ke dni 25.11.2022 činily 1 571,00 Kč. 

- 219,00 Kč nezaplacená faktura za pronájem místnosti od Střední průmyslová škola, 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-
Místek, příspěvková organizace 

- 1 352,00 Kč neproplacený doklad za odměny pro nákazové referenty, zřizovatele 
odběrných míst  

 
 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku, dne 25.11.2022 
Vypracovala: Monika Navrátilová 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                        __________________________ 

           Ing. arch. Aleš Jílek          Ing. Tomáš Turoň  
                předseda OO                jednatel OO 
 


