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

 

Datum:  26.10.2021, 18.00 hod. 

Místo:  Pržno 283, 739 01 Frýdlant nad Ostravicí 

Přítomni: Ing. arch. Aleš Jílek, Jaroslav Kopeček, Ing. Tomáš Turoň,             
Monika Navrátilová, Aleš Pink ( 100% ) 

Usnášení:  Předsednictvo je usnášenischopné. 

Omluveni: - 

Hosté:  - 

Program:  1) úvod, program  

2) plnění usnesení výboru - stav předávky OO 

3) návrh plánu práce na rok 2022 

4) email a nové webové stránky OO 

  5) zasedání VOO  

  6) komise 

  7) administrace dotace 1.D 

  8) školení CIS 

  9) předání agendy nákazového referenta 

10) závěr 
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1)  Předseda přivítal všechny přítomné a přednesl program, který byl jednomyslně 
schválen. 

2)  Předání agendy okresní organizace bohužel neprobíhá bez problémů. Dne 19.10.2021 
předal elektronicky př. Poništ ml. přístupové údaje k emailu, webovým stránkám a 
CISu okresní organizace. Dále pak do dnešního dne, i přes opakované výzvy, pověření 
členové př. Poništ st., př. Barták a př. Kožušník nepředali agendu předsedy, jednatele 
a pokladníka. Tímto zcela záměrně porušili usnesení výboru okresní organizace, který 
je na svém zasedání dne 14.10.2021 pověřil kompletním předáním agendy nejpozději 
ke dni 22.10.2021. Přítel Poništ se na první domluvenou schůzku nedostavil vůbec, na 
druhé schůzce měl nekompletní agendu připravenu na parkovišti u popelnic a 
v nepříznivém počasí jsme se v průběhu nedůstojné předávky rozhodli tuto ukončit. 
Na třetí avizovaný termín 22.10.2021 př. Poništ ml., i přes potvrzení nedorazil vůbec. 
Přítel Jílek předsednictvo informoval, že dne 25.10.2021 postoupil situaci k řešení 
vyšším svazovým orgánům a čekáme na jejich vyjádření a případnou součinnost. 
Předsednictvo se v reakci na úmyslnou nečinnost býváleho předsednictva dále shodlo 
na tom, že vzniklé jednotlivé vícenáklady členů předsednictva vynaložené na předání 
agendy okresní organizace Frýdek-Místek po výborem stanoveném termínu předání, 
tedy 22.10.2021, stejně jako nájemné za kanceláře od 22.10.2021 až do jejího předání 
a stejně tak další možné způsobené škody vzniklé z konání, které je v rozporu 
s dobrými mravy, a které je zároveň v rozporu s péčí řádného hospodáře bude 
uplatňovat a vymáhat po konkrétních osobách, které danou situaci zavinily a 
způsobily. 

3) Př. Jílek byl pověřen sestavením plánu práce na rok 2022 v interakci s členskou 
základnou okresu.    

4)  Př. Navrátilová informovala přítomné členy předsednictva o tom, že již máme alespoň 
přístup do emailové schránky okresní organizace, která byla předána ve stavu 0 
příchozích emailů, 0 odchozích emailů. Předsednictvo se dále usneslo, že vzhledem 
k neaktuální internetové adrese a celkové inovaci webových stránek nahradí stávající 
web okresní organizace nový, pod odpovídající adresou www.oocsvfm.cz. Tvorbou 
internetových stránek byla pověřena přítelkyně Navrátilová. Členové předsednictva 
se jednotlivě vyjádřili k obsahu a formě webových stránek a byl určen termín 
dokončení a zprovoznění webu na 29.10.2021.  

5) Předsednictvo se dohodnulo, že dne 21.11.2021 se bude konat schůze VOO, rozšířená 
o předsedy základních organizací. Tato schůze proběhne ve Včelařském domě 
v Chlebovicích, všichni zúčastnění budou včas informováni pozvánkou. 
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6)  Předsednictvo se usneslo, že při výboru OO budou zřízeny komise pro zdraví včel, pro 
osvětu, propagaci a racionalizaci, pro kulturu a vzdělávání, pro práci s mládeží a 
komise pro chov a pastvu. Předsednictvo se dohodnulo, že př. Jílek prostřednictvím 
emailu okresní organizace osloví všechny jednotlivé členy výboru OO a dále širší 
včelařskou spolkovou základnu s dotazem, zda mají zájem o členství v kterékoli 
konkrétní odborné komisi, případě jiné podněty týkající se těchto komisí.   

7)  Vzhledem k tomu, že prozatím nemáme převzatu agendu OO, domluvilo se POO, že 
př. Jílek informuje základní organizace o tom, aby prozatím neposílaly podklady 
k administraci 1.D na adresu spolku Sadová 606. Další postup bude dohodnut dle 
situace předávky OO. 

8) Př. Jílek informoval přítomné o tom, že př. Krejčí navrhuje naší OO volné termíny pro 
školení v informačním systému CIS. POO rozhodnulo o konání školení v termínu 
8.1.2022, základní organizace informuje o termínu a podmínkách účasti př. Jílek 
emailem . 

9) Př. Pink informoval POO o smluvené schůzce s př. Burdou, stávajícím nákazovým 
referentem za účelem předání agendy nákazového referenta. Termín předávky 
stanoví př. Burda.  

10) Př. Jílek ukončil zasedání a poděkoval přítomným za účast. 

 

 

Zapsala: Monika Navrátilová, dne 26.10.2021 


