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Usnesení z jednání 30. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 02.04.2013, 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, př. Krátký
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc),
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:
-

-

udělení vyznamenání ČSV Vzorný včelař př. Petru Vajďákovi, Miroslavu
Jakubovi, Janu Kučerovi a Karlu Pavelkovi za dlouholetou práci v oboru
včelařství v ZO ČSV Trnava.
schvaluje přidělení PC a tiskárny od RV ČSV do užívání předsedy okresní
organizace ČSV Zlín
př. Motykovi příspěvek na cestovní výlohy 700,--Kč při realizaci vernisáže
výstavy včelích fotografií na VII. Akademii.
zapůjčení ZO ČSV Luhačovice propagačních materiálů okresní organizace při
realizaci Zlaté včely 28.4.2013

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

všem členům OO ČSV Zlín zodpovědně plnit úkoly pro zdárné zajištění
organizace VII. Včelařské akademie 2013
Termín: 07.04.2013
Zodpovědni: všichni členové výboru

-

statutárním zástupcům okresní organizace ČSV Zlín v termínech dle jednotlivých
smluvních dohod proúčtovat náklady akademie spojené s výstavou.
Termín: viz. smlouvy
Zodpovědni: statutární zástupci

-

vyúčtovat poplatky za účast vystavovatelů II. Regionální výstavy
Termín: 07.04.2013
Zodpovědný: př. Květák

-

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

všem včelařům v ZO okresu Zlín, věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu
stavu při jarních prohlídkách včelstev s ohledem na současné nepříznivé
klimatické podmínky ( a dostatku zásob)
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Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
-

kontrolu plnění usnesení z 29. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín ze dne
04.03.2013 - př. Studeník
informace o průběhu přípravy akademie - př. Ing. Švancer, př. Studeník
průběžné informace z VČS v jednotlivých ZO – jednotlivý zástupci okresní
organizace
informace SVS o zdravotním stavu včelstev v okrese Zlín př. Studeník
př.Gerža informace z jednání RV v Nasavrkách
informaci ze zasedání KKV ZK ze dne 20.03.2013 a doporučení KKV svým
zástupcům v RV ČSV k projednávané problematice programu 24-25.3.2013.

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

Ve Zlíně dne 02.04.2013

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

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

