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Zápis ze zasedání výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, 
rozšířeného o zvolené zástupce do RV, členy OKK a předsedy popř. jiné 
pověřené členy výboru v.z. všech ZO našeho okresu a dále členy našeho 
spolku, kteří jsou navrženi do práce v odborných komisích. 

Datum:    21.11.2021, 09.00 hod. 

Místo:    Naučný včelařský areál Chlebovice 

Přítomni členové VOO: Ing.arch. Aleš Jílek, Jaroslav Kopeček, Ing. Tomáš Turoň, 
Monika Navrátilová, Aleš Pink, Aleš Bacílek, Ing. Andrzej 
Baselides, Roman Kozel, Pavel Vraník, Stanislav Zielina  
(43,5 %) 

Ostatní přítomni: viz. prezenční listina   

Usnášení:    VOO není usnášeníschopný. 

Program:  1. Zahájení zasedání. 
  2.  Kontrola usnášeníschopnosti výboru - forma hlasování. 

3.  Volba řídícího zasedání. 
4.  Volba zapisovatele. 
5.  Schválení programu zasedání. 
5A. Návrh jednacího řádu VOO. 
6.  Schválení pořízení zvukového záznamu z jednání. 
7.  Schválení zápisu a usnesení ze zasedání výboru dne 14.10.2021.  
8.  Schválení délky časového rámce pro jednotlivé diskuzní a informační 

příspěvky. 
9.  Zpráva předsedy OO ČSV Frýdek-Místek. 
10.  Zpráva zvoleného zástupce do RV. 
11. Informace členů VOO. 
12. Návrh a kooptace nových členů výboru ČSV, z.s, OO Frýdek-Místek. 
13. Návrh a schválení členů do jednotlivých odborných komisí. 
14. Přestávka v jednání 15 min. 
 (Proběhne volba předsedů odborných komisí.) 
15.  Návrh plánu práce na rok 2022. 
16.  Zpráva o nákazové situaci v okrese Frýdek-Místek. 
17.  Zpráva o činnosti OKK. 
18.  Informace ze ZO. 
19.  Diskuze.                                                                                                                               
20. Usnesení a závěr.   
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1)  Jednatel př. Turoň přivítal všechny přítomné. 

2) Jednatel provedl kontrolu usnášeníschopnosti výboru. Přítomno bylo 10 členů VOO 
z celkového počtu 23, 14 zástupců ZO, kandidát do RV, 4 členové do odborných 
komísí a všichni 3 členové OKK. Vzhledem k tomu, že se na zasedání z různých důvodů 
nedostavilo 13 členů VOO, výbor tudíž nebyl usnášeníschopný. 

3) Na základě této informace předseda př. Jílek poděkoval všem přítomným za účast na 
zasedání a ukončil v 9:30 hod. zasedání výboru ČSV z.s., okresní organizace                      
Frýdek-Místek.  

4) Hlasování o neodkladných záležitostech spadajících do působnosti tohoto orgánu, 
které v důsledku této situace nemohly být projednány a schváleny, proběhne formou 
schvalování per rollam. Informace o rozhodnutích přijatých per rollam bude součástí 
programu na nejbližším zasedání orgánu a obsahem zápisu z tohoto jednání. 

 

 

 

Zapsal: Ing. arch. Aleš Jílek, dne 21.11.2021 


