
Z Á P I S 

 

Ze schůze OV ČSV o. s. Kladno, konané dne 23.6.2016 v Naučném středisku ekologické 

výchovy v Brandýsku Olšanech – Čabárna čp. 220 od 16,30 hodin.    

P r o g r a m: 

1. Zahájení          

2. Korespondence    

3. Diskuse  

4. Usnesení a závěr 

 

K bodu 1: 

Př. Volek - předseda přivítal členy OV ČSV Kladno. K navrženému programu nebylo 

připomínek. 

 

K bodu 2: 

Př. Dragounová - jednatelka - seznámila přítomné s korespondencí. Předložila dokument, 

který je napsán ve formě žádosti k založení nové Základní organizace včelařů se sídlem 

Slaný-Kvíček 

 

K bodu 3: 

Předseda - pozván na jednání k iniciátorům návrhu. K jejich dotazům odpověděl, musí napsat 

oficiální žádost s důvodem, proč se rozhodli o založení nové ZO. 

 

Př. Belušová- musíme zaujmout konkrétní a oficiální stanovisko- posoudit, zda byly využity 

všechny možnosti jiného řešení v souladu se Stanovami a jednacím řádem. 

 

Př. Plecitý - nesouhlasí se vznikem miniorganizace v našem okrese. Celý problém je zřejmě 

ve vedení ZO ČSV Slaný z.s., kde již několik let dochází k tomu, že řadoví členové 

nesouhlasí s metodami a vedením ZO současným předsedou a některými funkcionáři výboru. 

Dle stanov mají spoustu jiných možností- jak postupovat při názorové neshodě……. 

 

Př. Dlab - se založením nové ZO ve Slaném nesouhlasí 

 

Př. Slánský - se založením nové ZO ve Slaném nesouhlasí- doporučuje svolat členskou schůzi 

na které by měli vyřešit stávající situaci. 

 

Př. Dragounová - nesouhlasí se založením nové organizace- v současná situace je velmi 

nestabilní, řada členů je dlouho nespokojena, ale řešit to moc nechce. 

 

OV ČSV Kladno, z. s. 

273 06, Třebichovice 84 

V Brandýsku dne 23. 6. 2016 



 

Usnesení 
 

OV ČSV Kladno, z. s., jako nadřízený orgán ZO ČSV Slaný, z. s., projednal na 

mimořádném zasedání předsednictva, které se konalo dne 23. 6.2016, žádost přítele Miloše 

Bělohradského ze ZO ČSV Slaný, jenž se týkala zřízení nové ZO s názvem ZO ČSV Slaný – 

Kvíček a rozhodl následovně: 

 

Výše uvedené žádosti se nevyhovuje. 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 1.6.2016 předložil přítel Miloš Bělohradský OV ČSV Kladno, z. s., zápis ze 

schůzky zájemců o založení základní organizace včelařů, která se konala dne 20. 5. 2016 ve 

Slaném. V tomto zápise žádají OV ČSV Kladno, z. s., o schválení nové základní organizace. 

Jako důvod bylo uvedeno, že jim nevyhovuje systém, který se v ZO ČSV Slaný v současné 

době uplatňuje a chtějí dát členům možnost se demokraticky vyjadřovat o všech problémech, 

řádně diskutovat a případně realizovat.  

 

Založení nové ZO upravují Stanovy ČSV (dále jen Stanovy) v čl. 10 odst. 2 a Jednací řád 

ČSV (dosud neaktualizovaný dle nových Stanov) v čl. 7 písm. a) bod 1. Podle těchto 

ustanovení nesplňoval výše uvedený zápis předepsané náležitosti a to tyto: 

 

• o souhlas se vznikem nové ZO žádá přípravný výbor, který následně svolává ustavující 

schůzi 

• jako místní působnost ZO musí být uvedena obec včetně katastrálního území 

• název základní organizace musí být určen jednoznačně a v souladu se Stanovami 

• u jmen členů, kteří chtějí být členy nové ZO, chybí uvedení jejich současné členské 

příslušnosti 

 

Odůvodnění žádosti, je dle názoru OV ČSV Kladno, z. s., pro vznik nové ZO také 

nedostačující a proto doporučuje, aby v případě nespokojenosti s vnitřními poměry uvnitř ZO 

byla svolána členská schůze dle č. 12 odst. 2 Stanov a zde byly tyto záležitosti vyřešeny.  

 

Poučení: 

 
Tímto usnesením není nijak dotčena možnost podat žádost o souhlas se vznikem nové ZO 

opakovaně, za předpokladu, že budou dodrženy všechny výše uvedené náležitosti. 

Podle čl. 7 písm. a) bod 5 Jednacího řádu, v případě, že OV ČSV Kladno, z. s., žádosti o 

vznik nové ZO nevyhoví, může se přípravný výbor obrátit na PRV ČSV. 

 

 

            Jiří Volek                                                                              Bc.Monika Dragounová 

           předseda                  jednatel                   


