
Usnesení z jednání 19. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konaní: 2. 1. 2012, restaurace Maja, Zlín – Příluky 

Přítomni: př. Studeník, př. ing. Švancer, př. Horák, př. Ţaludek, př. ing. Babík, př. Vyvlečka, 

př. Okál (čestný člen), př. Otépka 

Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc), př. Hába 

Hosté za OKRK: př. Gerţa, př. ing. Bábek, př. Ševců, př. Hnilica 

Hosté: př. Mgr. Hrabíková, př. Ing. Kalenda 

Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav 

Usnesení zapsala: Mgr. Jana Hrabíková 

 

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

- nového člena př. Jaroslava Otépku do funkce „Referent pro osvětu“ 

- udělení čestného odznaku Vzorný včelař deseti členům ZO ČSV Fryšták (Ing. 

Modlitba, Ing. Svačina, Ing. Dofek, Růčka, Trněný, Zapletal, Bačůvka, Kovář, 

Bačůvka st., Ţůrek) u příleţitosti 100. let od zaloţení včelařského spolku Fryšták 

- plán práce v roce 2012 okresní organizace s jarním aktivem funkcionářů v neděli 

18. 3. 2012 od 14 hod. v KD Bratřejov) 

- pověření člena RV př. Gerţu za okres Zlín při volbě předsedy ČSV volit Mgr. 

Sciskalu 

- cestovní výdaje delegovaným členům OO na výroční schůze ZO v ceně za 

tabulkové jízdné ČD 1. třídy platné od 1.1.2012 

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá: 
- informovat mailem ZO ČSV, o.s. v okrese Zlín o rezignaci členů okresního výboru 

okresní organizace 

o Kdo: př. Studeník 

o Termín: do 10. ledna 2012 

 

- poţádat ZO o návrhy na kooptaci nových členů na doplnění OV okresní 

organizace ČSV Zlín 

o Kdo: př. Studeník 

o Termín: do 10. ledna 2012 

 

- předat př. Ing. Kalendovi účetnictví za rok 2011 předsedovi J. Studeníkovi 

o Kdo: př. Kalenda, př. Studeník, př. Gerţa (předseda OKRK) 

Termín: do 15. ledna 2012 

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí: 
- kontrolu plnění usnesení z 18. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne 

5. 12. 2011 - př. Studeník 

- rezignaci jednatele Mgr. Jany Hrabíkové ke dni 31. 12. 2011 - př. Studeník 

- rezignaci pokladníka Ing. Jiřího Kalendy ke dni 31. 12. 2011 - př. Studeník 

- předání originálu dopisu o zvolení př. Otépky ze ZO Zlín-Malenovice (kooptace) 

do okresní organizace za př. Vl. Mikla z téţe organizace 

- postup předsedy v podání podnětu k prošetření vedení účetnictví roku 2010 

k ÚKRK ČSV, o.s. - př. Studeník 

- rozeslání plánu práce na rok 2012 do ZO spolu se statistikou- př. Hrabíková 

- informace o stavu zpracování dotace 1.D. včetně statistiky a zaslání všech 

dokumentů dne 29.12.2011 na sekretariát do Prahy - př. Hrabíková 



- vypracovaný kočovný řád zpracovaný př. Evţenem Babíkem a rozeslaný do ZO a 

členům OO jednatelem na konci roku 2011 - př. Babík 

- rezignaci zdravotního referenta Ing. Evţena Babíka na funkci a členství v okresní 

organizaci ke dni 2. 1. 2012 

- návrhy kandidátů na předsedu svazu podle sekretářky tajemníka a vyjádření 

některých ZO 

- poděkování ZO Fryšták za kalendář 2012 města Fryšták se včelařskou tématikou a 

ZO Napajedla za kalendář 

- situační zprávu o včelaření v okrese Zlín za rok 2011 pro ZK 

- doplněný seznam konání výročních členských schůzí ZO v roce 2012 spolu 

s delegovanými zástupci okresní organizace na tyto schůze - př. Hrabíková, př. 

Studeník 

- návrh vyrovnaného finančního rozpočtu okresní organizace na rok 2012 - př. 

Kalenda 

- informaci o semináři vedoucích VKM v Nasavrkách 7. a 8. 1. 2012 - př. Studeník 

 

 

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

 

Schváleno 7 hlasy ze 7 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných hlasovat, nikdo se 

zdrţel, ani nebyl proti. 

 

Ve Zlíně dne 2. 1. 2012 

 

                     Jaroslav Studeník                                              Ing. Jan Švancer 

              předseda OO ČSV, o.s. Zlín                                místopředseda OO ČSV, o.s. Zlín        


