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Usnesení z jednání 27. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 07.01.2013, v 18.00 hod, restaurace MAJA Zlín - Příluk
Přítomni: př. Studeník, př. Krátký, př. Ing. Švancer, př. Květák, př. Horák,
př. Hába, př. Žaludek, př. Vyvlečka,
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc), př. Okál (čestný člen,),
Nepřítomen: př. Otépka
Hosté za OKRK: př. Gerža, př. Ing. Bábek, př. Ševců, př. Hnilica
Usnesení zapsal: př. Krátký Karel - jednatel
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
- rozdělení jednotlivých zástupců okresní organizace na výroční členské schůze
základních organizací v okrese Zlín
- úkoly přidělené jednotlivým členům okresní organizace k zajištění hladkého
průběhu VII.Včelařské akademie
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:

-

pozvat na výborovou schůzi okresní organizace dne 4.2.2013 předsedy nebo
jednatele ZO Otrokovice a ZO Zlín-Malenovice v souvislosti s ochranným
pásmem nařízením SVS Zlín Č.j.: SVS/2012/037005-Z ze dne 26.11.2012
Termín:15.01.2013
Zodpovědný: př. Studeník

-

oslovit vystavovatele II. Regionální výstavy a sdělit podmínky
Termín:15.01.2013
Zodpovědný: př. Krátký

-

ukládá jednotlivým zástupcům okresní organizace zúčastnit se výročních
členských schůzí dle schváleného rozdělení
Termín: dle rozpisu konání VČS ZO
Zodpovědný: všichni členové výboru

-

-

zdravotnímu referentovi př. Vyvlečkovi zjistit na SVS podmínky k zasílání
směsných vzorků včelí měli do kterých autorizovaných laboratoří je možnost
vzorky zasílat, dále jeli možné v ochranném pásmu k bakteriologickému rozboru
včelí měli na zjištění původce moru včelího plodu mít směsné vzorky včelí měli
od 25 dílčích vzorků měli, nebo jen od 10 dílčích vzorků
- Termín: 15.01.2013
- Zodpovědný: př. Vyvlečka

-

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
-

kontrolu plnění usnesení z 26. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín ze dne
03.12.2013 - př. Studeník
vyúčtování dotace 1.D. , bylo zpracováno v termínu, odesláno 14.12.2012
administrace 1.D. zpracováno v termínu, odesláno 11.12.2012
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-

souhrnná správa pro Zlínský kraj, je v grafické úpravě k tisku př. Studeník
žádosti o finanční příspěvky k zajištění hladkého průběhu VII. akademie
informaci o stavu příprav VII. akademie a možné záštitě – př. Ing.Švancer
seminář vedoucích VKM v Nasvrkách 19.1.2013
statistické údaje okresu Zlín o stavu včelařství roku 2012
aktualizaci webu okresní organizace Zlín 5.1.2013
krátké zhodnocení roku 2012

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

Ve Zlíně dne 07.01.2013

Jaroslav Studeník v.r.
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

Karel Krátký v.r.
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

