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Usnesení z jednání 26. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 03.12.2012, v 15.00 hod, Ostrata 54
Přítomni: př. Studeník, př. Krátký, př. Ing. Švancer, př. Květák, př. Horák,
př. Hába, př. Žaludek, př. Vyvlečka, př. Okál (čestný člen).
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc),
Hosté za OKRK: př. Gerža, př. Ševců, př. Hnilica
Hosté za ZK: Doc.Ing.František Čuba, RNDr. Alan Urc, Ivan Adámek
Další hosté : př. Mgr. Anna Liberová, př. Ing. Jaromír Straka, Pavel Machovský
Usnesení zapsal: př. Krátký Karel - jednatel
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
- udělení „Vzorného včelaře“ př. Vladislavu Kodrlovi ze ZO Napajedla
- návrh rozpočtu na rok 2013
- odměny funkcionářům OV dle návrhu předsednictva
- oproti plánu práce zasedání celého výboru v měsíci únoru a dubnu 2013
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
-

ukládá předsedovi a pokladníkovi zpracovat administraci dotace 1.D.
Termín: 10.12.2012
Zodpovědný: př. Studeník, př. Květák,

-

ukládá jednateli a předsedovi zpracovat sumarizaci dotačního titulu 1.D.
Termín: 15.12.2012
Zodpovědný: př. Krátký, př. Studeník

-

ukládá jednateli př. Krátkému v termínu do 07.01.2013 zpracovat přehled termínů
místa a času výročních schůzí ZO k určení zástupců OV.
Termín: 07.01.2013
Zodpovědný: př. Krátký

Okresní výbor OO ČSV, o.s., Zlín doporučuje:
-

doporučuje PRV schválení návrhu na udělení a udělit ocenění „ Vzorný včelařský
pracovník“ př. Ladimíru Vyvlečkovi ze ZO Trnava.

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení z 25. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín ze dne
05.11.2012 - př. Studeník
- vyhodnocení akce činnosti OV v letošním roce – jednotliví členové
- rozpracovanost vyúčtování dotace 1.D. od jednotlivých ZO - př. Krátký
- informace předsedy o jednání na PRV ČSV, ZK o fin. podporu, dále Město Zlín a
Fryšták - př.Studeník
- předložení auditu účetnictví za časové období leden až listopad 2012 – př.Gerža
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-

informaci o možné záštitě nad VII.Akademií – př. Ing.Švancer
informaci z aktivu zástupců KKV v Praze 23.11.2012 – př.Studeník
informaci z Druhého medového odpoledne VKM Jasenná - př. Okál, př.Studeník
stav financí OO ČSV,o.s., Zlín k 26.11.2012 – př. Květák
průběžné přípravy akademie – př. Ing.Švancer

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

návrh ZO Zlín na ocenění činnosti př. Ing. Jiřího Kalendy, důvod: v roce 2011
byl jmenovanému Okresní organizací ČSV,o.s, Zlín udělen Vzorný včelař, tím je
dle Řádu ČSV,o.s., pro udělování čestných ocenění možnost OO ČSV,o.s., Zlín
vyčerpána.

Schváleno 8 hlasy z 8 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných hlasovat, nikdo
se nezdržel, ani nebyl proti.
V Ostratě dne 03.12.2012

Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

