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Usnesení z jednání 32. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 01.07.2013, v 11.00 hod, Myslivecká chata, Vlkovice (N.J.)
Přítomni: př. Studeník, , př. Ing. Švancer, př. Horák,
př. Hába, př. Vyvlečka, př. Žaludek, př.Okál, př. Krátký
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc), př. Květák
Nepřítomen: př. Otépka
Hosté za OKRK: př. Gerža, př. Ševců, př. Hnilica
Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
-

udělení Vzorného včelaře př. Miroslavu Velískovi, př. Jaroslavu Pavelkovi na
návrh ZO Újezd u Valašských Klobouk
zakoupení softwaru Adobe Acrobat profesional 11
příspěvek pro VKM Jasenná na činnost kroužku ve výši 2000,--Kč

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

-

všem chovatelům včel v okrese věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu
včel a provádět veškeré léčebné procesy dle nařízení KVS Zlín.
Termín: stálý
Zodpovědni: zdravotní referenti OO a ZO a všichni chovatelé včel

-

zjistit požadavky ZO k doobjednání léčiv 3 objednávky
Termín: 20.7.2013
Zodpovědný: př. Krátký, př. Vyvlečka

-

objednávka léčiv (podzimní) - udělat sumář a zaslat do VVÚ Dol
Termín: 25.07.2013
Zodpovědný: př. Krátký

-

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
kontrolu plnění usnesení z 31. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne
06.05.2013 - př. Studeník
- informace z jednání předsednictva 3.6.2012, př. Studeník,
- vyhodnocení a průběh přednášek v Jasenné 8.6.2013, př. Okál
- informace SVS Zlín o zdravotním stavu včelstev v okrese Zlín, př. Švancer, př.
Vyvlečka
- výsledky Perly Zlínska a Regionální potraviny, př. Studeník, př. Okál
- informaci KKV Zlínského kraje př. Studeník
-
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-

činnost VKM Jasenná při OO ČSV Zlín + dohodu o provedení vzdělávací akce
VKM Jasenná s SOUV – VVC Nasavrky
ekonomický výsledek VII. Včelařské akademie
výstavu Ostrava 2013 za předpokladu, že do akce se zapojí všechny okresy kraje
připomenutí náplní činnosti jednotlivých funkcí v OV
přípravu krajského aktivu funkcionářů ČSV ZK dne 7.9.2013 v Bratřejově
požadavky na CIS předložené RV

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

Ve Vlkovicích dne 01.07.2013

Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

