
 

Český svaz včelařů, o. s., 
okresní organizace Uherské Hradiště 

 
 

Zápis ze schůze POO 17. 1. 2017 v UH 
 
Přítomni: Bartoň, Hladiš, Píštěk, Smatana, Weiser, Heča, Valenta, Trefilík, za RK: Švanda 
 
Program: 

1. kontrola usnesení, zhodnocení uplynulého roku, kontrola plnění plánu práce 
2. organizace aktivu 
3. výroční schůze 
4. zaměření činnosti v r. 2017, využití dotace kraje 
5. oběžník 4/2016 
6. zřízení datové schránky 
7. čestné uznání 
8. nové internetové stránky 

 
Zápis: 
K jednotlivým bodům: 
1. kontrola plnění usnesení: 
 z usnesení 11. 6. 2015 (jen nesplněné úkoly): 
  8) v řešení – M. Valenta má prostudované podmínky soutěží „Regionální potravina“ a  
  „Perla Zlínska“, přihlašuje se v květnu, osloví větší producenty medu. 
  
 z usnesení 3. 12. 2015 (jen nesplněné úkoly): 
  4) v řešení – zveřejňovat včas zápisy ze schůzí 
  8) v řešení – vede se evidence pošty jednatele, měla by se evidovat pošta všech 
  
 z minulé schůze POO 23. 8. 2016: 

1) splněno - POO ukládá jednateli připravit podzimní aktiv: přednášející, pozvat zástupce 
veteriny, organizace sálu, rozeslání pozvánek, … 
2) v řešení - POO ukládá jednateli s předstihem naplánovat jarní aktiv. 
3) v řešení - POO ukládá jednateli zvážit změny okresního webu. 
4) splněno - POO ukládá jednateli zajistit výrobu a distribuci novoročenek. 
5) splněno - POO schvaluje nákup stojanu na mikrofon v ceně do 1.000 Kč. 

 
2. organizace aktivu: 
 Jednatel informoval o rozjednané přednášce o vztahu včelaření a zemědělství, dohodli jsme se na 
 termínu ihned po ukončení výročních schůzí, každý dle své funkce připraví zprávu za 2016. 
3. výroční schůze: 
 Domluvili jsme se na návštěvách zástupce POO na výročních členských schůzích v ZO, kde to bude 
 možné. 
4. zaměření činnosti v r. 2017, využití dotace kraje: 
 Viz usnesení. 

 
reg. č.:61000 oouherskehradiste@vcelarstvi.cz 
IČ:  65766121 www.ovvuh.estranky.cz 

 



 

Český svaz včelařů, o. s., 
okresní organizace Uherské Hradiště 

 
 

5. oběžník 4/2016 
 Z oběžníku momentálně nevyplývají žádné povinnosti. 
6. zřízení datové schránky 
 Máme povinnost kontrolovat doručenou poštu na oficiálním sídle, což neděláme. Je riziko, že si 
 nevyzvedneme poštu z finančního či jiného úřadu. Aby se to nestalo, navrhuje jednatel zřídit 
 datovou schránku, doručený dopis nic nestojí. viz usnesení 
7. Čestné uznání 
 Jednatel informoval POO, že s předsedou schválili čestná uznání p. Tihelkovi a Kovářovi ze ZO 
 Vlčnov, p. Vintrovi, Frühaufovi a paní Baladové ze ZO Strání. 
8. POO ze svých řad vytvořilo pracovní skupinu ve složení Weiser, Smatana, Valenta, která vytvoří návrh 
změn internetových stránek, zjistí možnosti vytvoření vlastními silami nebo zadání firmě. 
 
Usnesení: 
1. POO schvaluje následující investice spojené s dotací zlínského kraje: 
 - jarní a podzimní aktiv 15.000 Kč 
 - podpora Včelařského dne v Ostrožské Nové Vsi 10.000 Kč 
 - nové internetové stránky 5.000 Kč 
2. POO ukládá jednateli vypracovat žádost o dotaci zlínského kraje. 
2. POO schvaluje zřízení datové schránky. 
3. POO ukládá předsedovi a jednateli požádat o zřízení datové schránky. 
4. POO schvaluje udělení čestného uznání panu Vladimíru Drábkovi ze ZO Traplice, předá p. Trefilík na 
 výroční schůzi. 
5. POO ukládá jednateli pracovat na přípravě nových internetových stránek. 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Weiser – jednatel 
 
Ověřil: 
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