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

 

Datum:  9.11.2021, 17.00 hod. 

Místo:  Pržno 283, 739 01 Frýdlant nad Ostravicí 

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

Usnášení:  Předsednictvo je usnášeníschopné. 

Omluveni: Monika Navrátilová 

Hosté:  PhDr. Marek Václavík, Ph.D., Ing. Vladimír Procházka, MBA 

Program:  1) úvod, program  

2) stav předávání agendy OO - usnesení RV 

3) návrh personálního zastoupení odborných komisí OO 

4) přístupy k účtům OO 

  5) plán práce 2022  

  6) zasedání VOO - program výboru, jednací řád, kooptace 

  7) školení CIS 

  8) výzva MAS 

  9) inventarizace majetku  

  10) výstava Včela 2022 

  11) stanovisko ÚKK 

  12) setkání nákazových referentů 

  13) diskuze s kandidátem do RV a závěr 
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1)  Předseda přivítal všechny přítomné a přednesl program, který byl jednomyslně 
schválen. 

2) Přítel Jílek informoval předsednictvo o stavu předávání agendy okresní organizace, ve 
kterém nedochází vinou členů bývalého předsednictva k žádnému posunu a do 
dnešního dne nebylo z agend nic předáno, a to i přes vstřícné výzvy ze strany nového 
předsednictva. Seznámil členy předsednictva s výzvou členům RV a PRV v této věci. 
Dále pak informoval o usnesení RV ze dne 30.10.2021, ve kterém je konstatováno, že 
průběh volebních zasedání OO Frýdek-Místek, tj. konference ze dne 05.09.2020 a 
výboru ze dne 14.10.2021 je platný. RV dále v tomto usnesení uložil bývalému vedení 
OO Frýdek-Místek předat novému vedení agendu organizace, v zájmu hladkého 
průběhu předání agendy pověřuje Stanislava Doležela, člena ÚKK jakožto mediátora 
pomoci při předání agendy. Tento mediátor následně avizoval termín předání agendy 
na 09.11.2021, který př. Poništ st. navrhl a v zápětí opět zrušil a následně jím byl 
navržen nový plovoucí termín předání někdy mezi dny 24-26.11.2021. Tento termín 
byl potvrzen všemi stranami, s tím že přesný čas a hodina musí být ze strany bývalého 
předsednictva upřesněna a dána ostatním stranám ve známost do 21.11.2021. 
Mediátor upozornil na to, že předávání nebude probíhat v noční době. Pro úplnou 
informaci, je potřeba dodat, že členové předsednictva OO jsou neustále vystaveni 
vulgárním, lživým a lidsky ubohým mailům bývalého předsedy Poništa a jeho syna, 
který chtěl agendu předat v pověření jeho otce, ale do dnešního dne nedoložil žádný 
doklad o pověření, který by mu toto umožňoval a o který byl př. Jílkem několikrát 
žádán.    

3)  Bylo konstatováno, že personální obsazenost jednotlivých komisí je ve většině 
případu hotová. Konečná podoba personálního složení bude přednesena na zasedání 
výboru OO dne 21.11.2021. Z řad členské základny stále přibývají další žádosti o účast 
v těchto komisích. 

4) Př. Jílek přednesl v zastoupení př. Navrátilové zprávu o stavu a situaci ve věci 
přístupům k účtu a jednání s bankou o nových a výhodnějších podmínkách 
provozování a spravování účtu. 

5) Př. Jílek předložil ke schválení a doplnění plán práce na rok 2022. Předsednictvo návrh 
tohoto schválilo a podstoupilo tento ke schválení výboru OO. 
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6) Předsednictvo schválilo navržený program k zasedání výboru OO dne 21.11.2021. 
Pověřilo př. Jílka přípravou Jednacího řádu OO F-M a to do termínu 14.11.2021 a jeho 
zařazením do programu pod bodem 5A. Př. Jílek podal návrh, vzhledem 
k přetrvávajícím průtahům při předávání klíčů, majetku a celé agendy OO, aby před 
oficiálním zahájením schůze VOO v Chlebovicích dne 21.11.2021 od 8:00 - 9:00, byla 
možnost předat materiály k administraci 1.D.. Toto bylo odsouhlaseno a přiloženo do 
oficiální pozvánky, která bude rozeslána všem účastníkům. Rovněž byly schváleny 
návrhy možných kandidátů pro kooptaci do výboru OO. Členové předsednictva byli 
pověřeni vstoupit do jednání s těmito kandidáty a jejich ZO. 

7) Př. Jílek informoval předsednictvo o místě, max. kapacitě, podmínkách a času školení 
CIS a pověřil jednatele OO, aby tyto informace dopracoval a dal včas na vědomí 
členské základně.    

8) Př. Jílek přednesl v zastoupení př. Navrátilové zprávu o možnostech výzvy MAS. 
Předsednictvo toto vzalo na vědomí a pověřilo tímto i nadále př. Navrátilovou. 

9) Př. Jílek informoval předsednictvo o zaslaném požadavku z centrály ČSV na 
inventarizaci majetku OO do 31.12.2021. 

10) Předsednictvo odsouhlasilo účast OO F-M na výstavě Včela 2022. 

11) Předsednictvo vzalo na vědomí stanovisko ÚKK ze dne 04.11.2021, týkající se podnětu 
př. Bc. Poništa k řešení platnosti volebního zasedání OO Frýdek-Místek. ÚKK zde 
souhlasí se stanoviskem PRV viz bod 2. tohoto zápisu s konstatováním, že 
v předložených zápisech ze schůzí a usnesení nevyplývá žádné pochybení a dále 
doporučila nově zvoleným orgánům OO ČSV F-M, aby se zabývaly zjištěními 
uvedenými ve zprávě OKK, která je součástí zápisu z konference dne 05.09.2021. ÚKK 
se pozastavila nad tím, že si výbor nebyl schopen zvolit funkcionáře více než rok. ÚKK 
došla k jasnému závěru, a to, že absence podpisu jednoho z ověřovatelů zápisu 
neznamená neplatnost konference. 

12) Předsednictvo pověřilo př. Pinka organizací a zajištěním setkání všech nákazových 
referentů ZO okresu Frýdek-Místek, které by se mělo uskutečnit v únoru 2022. 

13) V diskuzi př. Procházka seznámil předsednictvo OO s věcmi a potřebami, které se 
týkají jeho kandidatury do RV a dále požádal o poskytnutí podkladů, kterým byl 
pověřen př. Jílek. Předsednictvo nabídlo v tomto pomocnou ruku.  Bylo dohodnuto, 
že př. Procházka se bude účastnit zasedání předsednictva OO dle potřeby min. však 
jednou za tři měsíce, a dále všech zasedání výboru OO. Bylo dohodnuto, že bude  
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 docházet k diskuzi a hledání názorových průniků, aby byl hlas zastoupení našeho 
okresu v RV jednotný, podložený a dlouhodobě konzistentní. Př. Turoň přednesl 
podnět ZO Třinec, aby web OO ČSV-FM obsahoval snadno dostupný jednoduchý 
manuál popisující povinnosti a náplň práce pro jednotlivé funkce. Př. Turoň byl 
pověřen vypracováním podkladů a realizací tohoto úkolu. Př. Pink byl POO požádán, 
aby do příští schůze navrhnul tematický okruh odborných přednášek pro příští rok.  
Př. Jílek dále informoval předsednictvo, že dle informací z centrály ČSV byla prezenční 
listina z konference dne 05.09.2021 př. Poništem st. ztracena. Př. Turoň byl POO 
požádán o vypracování prezenční listiny pro nadcházející schůzi VOO v Chlebovicích. 
Př. Jílek informoval zúčastněné o své schůzce s představiteli včelařského spolku 
v Oldřichovicích. Řešil se problém zaviněný bývalým předsednictvem OO, 
které přidělilo direktivně k.ú. Oldřichovice a Tyra pod ZO Třinec, proti čemuž se ZO 
Třince ohradila. Předsednictvo vzalo situaci v Oldřichovicích na vědomí a bude se ji 
dále zabývat. Předsednictvo konstatovalo, že přidělení jiného katastru některé ze ZO 
může být provedeno pouze se souhlasem této ZO, což se zde nestalo a je tedy 
potřeba sjednat nápravu v této věci. Př. Václavík seznámil předsednictvo s plány ZO 
Lubno (která je vlastníkem včelařského areálu na Krásné) s tímto areálem.  
Předsednictvo se shodlo na velkém potenciálu tohoto areálu vycházející z jeho dlouhé  
historie a významu nejen pro včelaře okresu F-M a v rozvíjení spolupráce mezi OO    
F-M a tímto včelařským areálem. Př. Jílek předal informaci pí. Šulcové o tom, že 
přeregistrace předsednictva OV o OKK Frýdek-Místek ve spolkovém rejstříku proběhla 
v pořádku. Př. Jílek poděkoval př. Kopečkovi za poskytnutý prostor pro zasedání POO, 
ukončil zasedání a poděkoval přítomným za účast. 

 

 

 Zapsal: Ing. Tomáš Turoň, dne 9.11.2021 


