Usnesení z jednání 21. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 05. 03. 2012, v 18.00 hod, restaurace Maja, Zlín – Příluky
Přítomni: př. Studeník, př. Krátký, př. ing. Švancer, př. Květák, př. Horák, př. Ţaludek,
př. Vyvlečka, př. Otépka, př. Hába, př. Okál (čestný člen).
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc).
Hosté za OKRK: př. Gerţa, př. Ševců, př .ing. Bábek
Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav - předseda
Usnesení zapsal: př. Krátký Karel - jednatel
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
- zadat zpracování účetnictví dodavatelským způsobem
- odměna za zpracování účetnictví paušálem 500,--Kč měsíčně, mimo červenec a srpen
- Kdo: př. Studeník
- Termín: do 15.3.2012
- realizaci prezentační účasti na Agrotechu Brno ve dnech 31.3. - 4.4.2012
- Kdo: př. Otépka, př. Okál
- Termín: do 30.03.2012
- zřízení internetového bankovnictví s dispozičním právem předsedy př. Studeníka
- Kdo: př. Studeník, př. Krátký, př. Květák
- Termín: průběţně

.

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
- zajistit prostory na realizaci VII. včelařské akademie dne 07.04.2013
- oslovit vytypované přednášející na akademii
- Kdo: př. Studeník, př. ing. Švancer, př. Krátký
- Termín: 07.05.2012
- spolupracovat na přípravě Perly Zlínska s Agrární komorou Zlín
- př. Otépka, př. Okál
- rozeslat pozvánku do ZO na jarní aktiv konaný 18.3.2012
- Kdo: př. Krátký
- Termín: 6.3.2012
- objednat léčiva dle poţadavku ZO na jarní ošetření včel do 12.3.2012, letní ošetření
do 10.5.2012
- Kdo: př. Krátký, př. Studeník
- Termín: 12.3.2012
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení z 20. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne
6. 2. 2012 - př. Studeník
- stav přípravy a program jarního aktivu 18.3.2012 – př. Studeník
- informaci o zdravotním stavu včel v okrese Zlín a poznatků ze semináře
zdravotních referentů z Nasavrk ze dne 23.2.2012 - př. Vývlečka
- informaci o povinnosti „Hlášení o trvalém stanovišti včel“ – př. Studeník
- způsob výběru finanční hotovosti, výběrní šeky, nutno dva podpisy - př. Studeník
- návrh přednášejících na akademii v roce 2013, RNDr. Švamberk, ing. Titěra
MVDr. Toporčák - př. ing. Švancer, př. Studeník
- daňové výměry FÚ Zlín pokuty za opoţděné odvody daní - př. Studeník
- daňový výměr 0,--Kč daň darovací za rok 2011 - př. Studeník

-

-

aceton si objednají ZO jednotlivě
pozvat př. ing. Straku na jarní aktiv – prodej včelařských potřeb
pozvat př. Okála na jarní aktiv – prodej včelích produktů

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín zamítá:

Schváleno 9 hlasy z 9 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných hlasovat, nikdo se
nezdrţel, ani nebyl proti.
Ve Zlíně dne 05. 03. 2012

Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

