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

Usnesení z jednání 43. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 02.03.2015, v 18.00 hod. restaurace MAJA, Zlín Příluky
Přítomni: př. Studeník, př. ing. Švancer, př. Krátký, př. Květák, př. Horák, př. Hába,
př. Vyvlečka, př. Žaludek a čestný člen př.Okál,
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc), ,
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:
-

nákup účetního programu Účto 2015 pro OO ČSV,o.s., Zlín
odměnu za vedení účetnictví a přípravu daňových přiznání paní účetní
dodavatelským způsobem ve výši 2500,-- Kč
účetní závěrku za rok 2014
dodatečné oslovení firem R. Jelínek a.s. a Medoks spol. s r.o. o spolupráci a
podporu, finanční nebo materiální
na konferenci učinit pozvání písemnou formou všem delegátům a kandidátům dle
stanov 21 dnů předem, hosty pozvat pouze elektronickou poštou
zhotovení nových roll upů v počtu 6 ks, zhotovení těžítek VIII. Akademie
natočení televizního šotu na reklamu akademie pro region Otrokovic a okolí
zajistit natočení záznamu celé VIII. Včelařské akademie na DVD nosiče

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
- předsedovi zadat finanční audit účetnictví OO Zlín za rok 2014.
- předsedovi př. Studeníkovi dále jednat a zajistit občerstvení na akademii s
provozovatelem bufetu a Hotelem Atrium . S těmito subjekty uzavřít a podepsat
smlouvy.
- pokladníkovi a předsedovi podat včas daňové přiznání za rok 2014
Termín: 31.03.2015
Zodpovědný: př. Studeník, př. Květák
- př. Žaludkovi dojednat květinovou výzdobu pódia, zajištění výzdoby panelů na
Včelařské akademie
Termín: 12.04.2015
Zodpovědný: př. Žaludek
- všem členům výboru řádně a svědomitě plnit přidělené úkoly k zajištění průběhu
VIII. Včelařské akademie, dle rozdělovníku, který každý obdržel..
Termín: 12.04.2015
Zodpovědní: jednotlivý členové dle rozdělení úkolů
- aby si všichni členové OV prostudovali návrhy na změnu stanov a návrhy
připomínkovali na příští výborové schůzi
Termín: 07.04.2015

Zodpovědní: jednotlivý členové dle rozdělení úkolů

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

členům v ZO v okrese a všem chovatelům včel být si vzájemně nápomocni při
případných klinických prohlídkách včelstev v případě pozitivních nálezů spor moru
včelího plodu ze zimní úlové včelí měli, tyto prohlídky je nutné provést co nejdříve

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení ze 42. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne
02.02.2015 - př. Studeník.
- průběh VČS v ZO, jednotliví zástupci
- informace ze seminářů zdravotních referentů a zástupců OO + KKV v Nasavrkách
- dotace Zlínského kraje
- informaci o uzavřených smlouvách s městem Otrokovice, ZK, fy.Toma a..s.
Otrokovice, Grainer spol.sr.o.,
- stav příprav VIII.Včelařské akademie, počet přihlášených účastníků
- kusé informace výsledků včelí měli na varroázu a MVP v okrese Zlín
- informaci, že okresní organizace dostali k PC připojení na internet přes modem
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: 02.03.2015

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

