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Usnesení z jednání 28. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 04.02.2013, v 18.00 hod, restaurace MAJA Zlín - Příluk
Přítomni: př. Studeník, př. Krátký, př. Ing. Švancer, př. Květák, př. Horák,
př. Hába, př. Vyvlečka, př.Okál
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc), př. Žaludek,
Nepřítomen: př. Otépka
Hosté za OKRK: př. Gerža, př. Ing. Bábek, př. Ševců, Ing. Straka, př. Michálek, př. Kučera
Usnesení zapsal: př. Krátký Karel - jednatel
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
-

finanční příspěvek ZO Luhačovice k organizačnímu zajištění regionálního kola
vědomostní soutěže Zlatá včela, konané dne 28.4.2013
zadat do výroby propagační materiály jako motto, muší křídla a.j.
účast zástupců OO ČSV,o.s., Zlín (max. 4 osoby) na akci družebních včelařů v
Polsku ve dnech 15-17.3.2013 ( režijní náklady jdou k tíži účastníků)
roční finanční uzávěrku za rok 2012

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

-

připravit výroční zprávy OO ČSV Zlín za minulý rok a to jednateli,
pokladníkovi, komisi pro mládež doporučuje i OKRK. Tyto zprávy předložit
v termínu předsednictvu k projednání.
Termín: 25.02.2013
Zodpovědný: př. Krátký, př. Květák, př. Žaludek, př. Gerža

-

oslovit dopisem vystavovatele II. Regionální výstavy a sdělit podmínky
Termín: 08.02.2013
Zodpovědný: př. Krátký

-

vytipovat a oslovit krojované včelaře k přehlídce krojů a praporů na VII.
Včelařské akademii
Termín: 25.02.2013
Zodpovědný: př. Studeník, př. Okál, př. Ing. Straka

-

-

zdravotnímu referentovi př. Vyvlečkovi vyžádat na SVS rozbory směsných
vzorků včelí měli všech ZO pro lepší přehled zdravotního stavu včelstev
- Termín: 15.03.2013
- Zodpovědný: př. Vyvlečka

-

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

kontrolu plnění usnesení z 27. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín ze dne
07.01.2013 - př. Studeník
informaci o přípravě k tisku souhrnné zprávy pro Zlínský kraj
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-

informace o průběhu přípravy akademie
pozvání hostů na VII. Včelařskou akademii
stav žádostí o finanční příspěvky k zajištění hladkého průběhu VII. Včelařské
akademie
informaci o stavu příprav akademických novin a sborníku
informaci o průběhu příprav Zlaté včely v ZO Luhačovice
průběžné informace z VČS v jednotlivých ZO
zajištění a umístění propagačních znaků – loga firem, které nás finančně podpoří
do sborníku

Schváleno 7 hlasy ze 7 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných
hlasovat, nikdo se nezdržel, ani nebyl proti.

Ve Zlíně dne 04.02.2013

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

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

