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Usnesení z jednání 34. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 04.11.2013, v 16.30 hod. STAR CLUB FLIP Zlín
Přítomni: př. Studeník, , př. Ing. Švancer, př. Krátký, př. Květák, př. Horák, př. Vyvlečka, ,
př. Žaludek, př. Hába, čestný člen př.Okál,
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc),
Nepřítomen: př. Otépka,
Hosté za OKRK: př. Gerža, př. Ing. Bábek, př. Ševců, př. Hnilica
Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
projednání žádosti a souhlas ZO Fryšták ke zhotovení roll-upů Včelstvo během
roku roll-up 3a, a Včelstvo roll-up 4 ab. Zhotovení si zajistí ZO ve vlastní režii.
- plán práce činnosti OO ČSV Zlín na rok 2014
- odměny členům okresní organizace a revizní komise OO ČSV Zlín
- výzvu k podpoře předsedy ČSV RNDr. Václav Švamberka

-

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

-

členům předsednictva OO zpracovat všechny dotační tituly 1D a statistické
hlášení ZO a OO v termínu daném PRV ČSV .
Dodržet všechny termíny vyplývající z oběžníku.
Termín: dle sdělení PRV ČSV
Zodpovědní: členové předsednictva

-

v termínu zpracovat administraci dotace 1D
Termín: dle sdělení PRV ČSV
Zodpovědný: př.Studeník, př. Květák

-

dodělat finanční rozpočet na rok 2014
Termín: 2.12.2013
Zodpovědný: př.Studeník, př. Květák

-

zjistit termíny výročních členských schůzí jednotlivých ZO ČSV v roce 2014
Termín: 2.12.2013
Zodpovědný: př.Krátký

-

zhotovení PF 2014
Termín: 2.12.2013
Zodpovědný: př.Studeník, př. Švancer

-

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

kontrolu plnění usnesení z 33. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne
01.07.2013 - př. Studeník
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- informace z jednání předsednictva 7.10.2012, př. Studeník,
- informaci z jednání KKV Zlínského kraje ze dne 8.10.2013 př. Studeník
- uplatnění připomínek k návrhu stanov v souvislosti s novým Obč. zákoníkem
- informace SVS Zlín o zdravotním stavu včelstev v okrese Zlín, př. Studeník
- Dny kraje 5.10.2013 př. Ing. Švancer, př. Okál
- vyhodnocení krajského aktivu funkcionářů ČSV ZK dne 7.9.2013 v Bratřejově
- Apimondie 2013 v Kyjevě př. Ševců
- informaci př. Gerži o dění ve svazu
- výzvu k oslovení budoucích kandidátů do výborů ZO a OO na další volební
období
- neúčast na výstavě v Ostravě ve dnech 26-29.9.2013 zdůvodnění př. Studeník
- návrh rozpočtu (bude dopracován) př. Květák
- strohou žádost ZO Zlín na udělení Vzorných včelařů ( administrativně doplnit)

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

Ve Zlíně dne: 04.11.2013

Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

