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Usnesení z jednání 29. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 04.03.2013, v 18.00 hod, restaurace MAJA Zlín - Příluk
Přítomni: př. Studeník, , př. Ing. Švancer, př. Květák, př. Horák,
př. Hába, př. Vyvlečka, př. Žaludek, př.Okál
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc), př. Krátký - mimo ČR
Nepřítomen: př. Otépka
Hosté za OKRK: př. Gerža, př. Ing. Bábek, př. Ševců, př. Hnilica
Host: př. Ing. Straka
Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
-

program jarního aktivu konaného dne 16.3.2013 v KD Bratřejov
limit 90,--Kč/osoba, na občerstvení účastníků jarního aktivu
změnu kulturního programu VII. Včelařské akademie 7.4.2013
příspěvek ZO ČSV,o.s., Zlín na Zpravodaj (paušální částku 1000,--Kč/rok)
okresní organizace požaduje Zpravodaj v elektronické podobě.

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

všem členům OO ČSV Zlín podílet se na přípravě jarního aktivu 16.3.2013
Termín: 16.03.2013
Zodpovědný: všichni členové výboru

-

zdůrazňovat význam VII. Včelařské akademie, vyzvat jednotlivé ZO k propagaci
akce a účasti funkcionářů a členů na akademii.
Termín: 16.03.2013
Zodpovědný: všichni členové výboru

-

doladit účast vystavovatelů II. Regionální výstavy
Termín: 15.03.2013
Zodpovědný: př. Krátký

-

oslovit ZO v okrese k jarní objednávce léčiv s dodržením termínu do 15.3.2013
Termín: 05.03.2013
Zodpovědný: př. Studeník,

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

Agrární komoře okresu Zlín přehodnotit kategorie medu v Perle Zlínska a to dle
druhů na med medovicový, květový a pastovaný, případně o cenu hejtmana
kolekci medů. Ve specifických podmínkách zdůraznit, že přihlašovatel
v kategorii medu, musí mít produkt k prodeji ze dvora (případně do obchodní
sítě) v přiměřeném množství chovaných včelstev a k produkci medu. Produkt
medu a medoviny může být i z předchozí sezóny.
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Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
-

kontrolu plnění usnesení z 28. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín ze dne
04.02.2013 - př. Studeník
informaci o tisku souhrnné zprávy 5 ks a 10 ks CD pro KKV Zlínského kraje př. Studeník
informace o průběhu přípravy akademie - př. Ing. Švancer, př. Studeník
stav žádostí o finanční příspěvky k zajištění hladkého průběhu VII. Včelařské
akademie - př. Studeník
informaci o stavu příprav akademických novin a sborníku - př.Okál, př. Ing.
Straka, př. Studeník
průběžné informace z VČS v jednotlivých ZO – jednotlivý zástupci okresní
organizace

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

Ve Zlíně dne 04.03.2013

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

Ing.Jan Švancer v.r.
místopředseda OO ČSV, o.s. Zlín

