Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín
http://csvoozlin.cz/
oozlin@vcelarstvi.cz,vcelari.zlin@centrum.cz

Usnesení z jednání 41. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 05.01.2015, v 18.00 hod. restaurace MAJA, Zlín Příluky
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. Hnilica
Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
- Žádost OO ČSV Zlín na Obec Jasenná, na celoplošné vyšetření k.ú. Jasenná na MVP
- Úpravu rozpočtu OO ČSV,o.s., Zlín na rok 2015
- Dohody o provedení práce (§ 75 ZP) na rok 2015
- Cestovné členům OV a OKRK v roce 2015 3,70 Kč/km pokud jede sám, nařízená
jízda nebo dva a více osob v autě 5,00 Kč/km.
- Celkovou sumu na občerstvení na aktivu 90,-Kč/osobu
- Udělení ocenění Vzorného včelaře v ZO Napajedla, př. Jan Pavlík, př.Václav
Kašpárek, př. Ladislav Nikl, př.Vladimír Stoklásek, př.Karel Janošek, př. Josef Filip
- Rozdělení zástupců OO ČSV Zlín na jednotlivé VČS v Základních organizacích viz.
rozpis.
- Tisk Bulletinu při okresním aktivu 10.01.2015
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
- všem členům Okresní organizace, aktivně se zapojit při organizaci VIII.
Včelařské akademie a III. Výstavy včelařských potřeb
Termín: 12.04.2015
Zodpovědní: všichni členové OO Zlín
- všem členům OO a ZO ČSV,o.s., ve Zlínském okrese postupně oslovovat
případné kandidáty do funkcí ZO a OO v následujícím volebním roce 2015.
Termín: průběžně
Zodpovědní: funkcionáři ZO a OO ČSV,o.s., Zlínského okresu.
- všem chovatelům včel v okrese Zlín, celoročně věnovat zvýšenou
pozornost při prohlídkách a ošetřování včelstev, sledovat zdravotní stav a případné
klinické změny ihned konzultovat se SVS Zlín.
Termín: průběžně
Zodpovědní: všichni chovatelé včel Zlínského okresu
- všem členům okresní organizace , aktivně se podílet na přípravě aktivu 10.01.2015
Termín: 10.01.2015
Zodpovědní: všichni členové OO
- inventarizační komisy dokončit inventuru drobného majetku OO ČSV,o.s., Zlín
Termín: 15.01.2015
Zodpovědný: př. Gerža
- ukládá všem členům OO ČSV Zlín prostudovat návrhy změny stanov a na únorové
schůzi vznést připomínky.
Termín: 02.02.2015 Zodpovědní: funkcionáři OO ČSV Zlí

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín doporučuje:
- PRV ČSV udělit ocenění „Vzorný včelařský pracovník“ př. Žaludkovi Ladislavovi.
- okresnímu aktivu zvážit komisionální odběr měli a prohlídky včel v ohniscích MVP.
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení ze 40. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne
03.11.2014 - př. Studeník.
- kontrolu plnění usnesení předsednictva OO Zlín ze dne 01.12.2014, př. Studeník
- informaci o zdravotním stavu včelstev v okrese a kraji
- stav příprav VIII.Včelařské akademie
- návrh preventivních a ozdravných opatření komise pro zdraví včel
- informaci o zpracování Administrace dotace 1.D a dotace 1.D, v termínu
- vyhodnocení roku 2014
- že OO ČSV Zlín nebude žádat Obec Jasennou o finanční příspěvek na činnost OO
- přesunutí výborové schůze v dubnu z pondělí 6.4. na úterý 7.4.2015 (pondělí je
velikonoční)
Schváleno 8 hlasy z 8 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných
hlasovat, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín
Ve Zlíně dne: 05.01.2015

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

