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

Usnesení z jednání 45. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 04.05.2015, v 16.00 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:
-

-

-

-

DPP a odměnu paní Zuzaně Klumbárové za kulturní vložku OK
Max. 150,-- Kč /osobu občerstvení včetně oběda na OK 16.5.2015
Při příležitosti Okresní konference udělit Děkovné listy MVDr, Jínkovi, MVDr,
Poláškovi, MVDr.Mertovi a ing. Neckářové. Čestné uznání udělit ZO ČSV
Fryšták, Napajedla, Luhačovice, Štítná nad Vláří a Zlín – Malenovice.
Platby za služby okresní konference předem, jedná se o nájem KD a pohoštění.
Navrhnout, zhotovit a udělit Děkovné listy všem členům OV, přednášejícím,
vystavovatelům a sponzorům za průběh VIII. Akademie, sponzorům předat malý
dárek ( medovinu apod.)
Zadat poptávku a nechat vyrobit 65 sad DVD a 65 CD s foto z VIII. Včelařské
akademie pro všech 21 ZO v okrese, dále všechny vystavovatele, přednášející ,
sponzory a členy stávajícího OV. Vybrat nejvhodnější nabídku max. do 11.000,-Kč.
Návrh připraveného Jednacího a Volebního řádu pro okresní konferenci konanou
dne 16.5.2015.
Předložit OK stanovisko k návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV, o.s., na
další funkční období společné s OO ČSV Uherské Hradiště.

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
- Níže uvedené zprávy byly projednány a schváleny výborem, přesto výbor ukládá
níže uvedeným členům doladit zprávy za minulé volební období.
- př. Studeníkovi nachystat zprávu o činnosti 2010-2015 na OK
- př. Krátkému nachystat návrh na usnesení Okresní konference
- př. Květákovi nachystat pokladní zprávu 2010-2015 na OK
- př. Vyvlečkovi nachystat zdravotní zprávu 2010-2015 na OK
- př. Žaludkovi nachystat zprávu kom. mládeže 2010-2015 na OK
- př. Geržovi nachystat zprávu OKRK + RV 2010-2015 na OK
Termín 10.5.2015 k rukám předsedy
Zodpovědni: výše jmenovaní

- všem členům výboru zúčastnit se jako hosté ( pokud nejsou delegáti OK) a být
nápomocni při přípravě a realizaci konference.
Termín 16.5.2015
Zodpovědni: celý výbor

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín doporučuje:
- Novému výboru další objednávky léčiva v okrese Zlín pro ZO realizovat stejným
způsobem jak byla první a druhá objednávka r. 2015 ( t.j. centrálně)

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení ze 44. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne
07.04.2015 - př. Studeník.
- finanční audit roku 2014, který provedla firma Audit daně s.r.o., bez závad a chyb
- průběh a vyhodnocení akademie
- stav příprav okresní konference
- seznam návrhů kandidátů od ZO ČSV v okrese do OV ČSV Zlín, do OKRK při
OV ČSV Zlín a návrh kandidáta do RV ČSV na další volební období
- informace SVS zdravotního stavu včel v okrese k dnešnímu dni 4.5.2015
- stav 2 objednávky léčiv 2015 k 04.5.2015

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: 04.05.2015

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

