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Usnesení z jednání 33. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 02.09.2013, v 18.00 hod. restaurace MAJA Zlín Příluk
Přítomni: př. Studeník, , př. Ing. Švancer, př. Krátký, př. Květák, př. Horák, př. Vyvlečka, ,
čestný člen př.Okál,
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc), př. Žaludek
Nepřítomen: př. Otépka, př. Hába
Hosté za OKRK: př. Gerža, př. Ing. Bábek, př. Ševců,
Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
-

prezentaci OO Zlín a ZK na výstavě v Ostravě ve dnech 27- 29.9.2013 společně
s OO Kroměříž a Vsetín, (konečné rozhodnutí učiníme na krajském aktivu).
Termín: 27- 29.9.2013
Zodpovědní: statutární zástupci OO Zlín

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

-

jednateli OO řádně si nastudovat oběžník č.1/2013 a postupovat v souladu.
Dodržet všechny termíny vyplývající z oběžníku.
Termín: průběžně
Zodpovědný: př. Krátký

-

zajištění propagace OO Zlín na dnech kraje dne 5.10.2013
Termín: 5.10.2013
Zodpovědný: př. Okál, př. ing. Švancer

-

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
kontrolu plnění usnesení z 32. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne
01.07.2013 - př. Studeník
- informace z jednání předsednictva 5.8.2012, př. Studeník,
- oběžník č. 1/2013 RV ČSV
- vyhodnocení a průběh výjezdního zasedání ve Vlkovicích
- informace SVS Zlín o zdravotním stavu včelstev v okrese Zlín, př. Studeník
- krajské dožínky a vyhlášení Regionálních potravin, př. Studeník,
- dny kraje předání Perly Zlínska
- přípravu krajského aktivu funkcionářů ČSV ZK dne 7.9.2013 v Bratřejově
- možnost uplatnění připomínek k úpravě stanov ČSV do 25.9.2013, stanovy by
měly být měněny výhradně na sjezdu
- vyhodnocení návštěvy v Polsku – dny medu př. Ševců
- informaci př. Gerži z jednání RV dne 10.8.2013 př. Gerža
- vyjádření předsedy svazu ke zprávě JUDr. Brücklera z jednání s CPV
-
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-

informaci o Dnech medu 11.9.2013 ve Valašském Meziříčí
výzvu k oslovení budoucích kandidátů do výborů ZO a OO na další volební
období
léčiva fakturace letní objednávky

Schváleno 6 hlasy z 6 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných
hlasovat, nikdo se nezdržel, ani nebyl proti.

Ve Zlíně dne: 02.09.2013

Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

