
Usnesení z jednání 20. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konání: 6. 2. 2012, v 19.00 hod, restaurace Maja, Zlín – Příluky 

Přítomni: př. Studeník, př. Krátký, př. ing. Švancer, př. Květák, př. Horák, př. Ţaludek, 

 př. Vyvlečka, př. Otépka, př. Hába, př. Okál (čestný člen). 

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

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

Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav - předseda 

Usnesení zapsal: Studeník Jaroslav - předseda 

 

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

 -    cestu předsedy OO na sekretariát ČSV,o.s,  k vyřízení administrativních záleţitostí     

       při změně registračního listu OO ČSV,o.s., Zlín 

               -   Kdo: př. Studeník 

               -   Termín: do 15.2.2012 

 - maximální limit finanční hotovosti v pokladně 15.000,--Kč v průběhu roku, mimo       

   větší vzdělávací akce (akademie a pod.) 

               -   Kdo: př. Květák, př. Studeník 

               -   Termín: průběţně   

  

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá: 
 -     předat administrativní podklady, razítko a.j. pro funkci jednatele př. Krátkému 

      -     předat podklady, hotovost, razítko a.j. k výkonu pokladníka př. Květákovi 

             -   Kdo: př.Studeník,  př.Gerţa 

             -   Termín: 15.02.2012 

- napsat objednávku na jarní aktiv funkcionářů dne 18.3.2012 v KD Bratřejov 

- zajistit občerstvení na jarním aktivu v KD v Bratřejově v ceně 80,--Kč/osobu 

                         -    Kdo: př. Studeník, př. Krátký 

                         -    Termín: do 20. února 2012  

- zajistit datový projektor + plátno. 

- nachystat pozvánku na jarní aktiv pro ZO , hosty a rozeslat  

                         -    Kdo: př.Krátký, př.Studeník 

                         -    Termín: 29.02.2012  

            -     nechat zhotovit vizitky pro jednatele a pokladníka 

- zajistit ozvučení prostor na jarní aktiv dne 18.03.2012 

                         -    Kdo: př. Ing.Švancer 

                         -    Termín: 18. března 2012 

- všem členům OV podílet se na přípravě jarního aktivu v KD Bratřejov 

 -    Kdo: všichni členové OV OO ČSV,o.s., Zlín 

 -    Termín: 18. března 2012 

-  zpracování účetnictví OO ČSV,o.s., Zlín dodavatelským způsobem 

                         -    Kdo: př. Studeník 

                         -    Termín: 5.3.2012 

             -     příteli Otépkovi, př.Okálovi a př.ing .Strakovi  organizačně zajistit prezentaci            

                   včelařů ZK na veletrhu TECHAGRO  na Brněnském výstavišti ve dnech 31.3. –         

                   4.4.2012. 

 

 

          

 



Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí: 
- kontrolu plnění usnesení z 19. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne 

2. 1. 2012 - př. Studeník 

-  informaci ze společného jednání ÚKRK a vedení OO ČSV,o.s., Zlín ve věci 

podnětu k šetření vedení účetnictví roku 2010 – př. Studeník 

- sdělení o volbě nového předsedy a předsednictva ČSV – př.Gerţa 

- opoţděné podání daňových přiznání za rok 2010, ze závislé činnosti březen/2010 

podáno 25.1.2012, daňové přiznání – sráţková daň za prosinec 2010 podáno 

30.1.2012, dále daň darovací za rok 2011 podáno 30.1.2012- př. Studeník 

- informace o stavu včelařů a včelstev ve Zlínském kraji k 15.11.2011, zpracoval na 

základě poţadavku ZK př. Studeník 

- km jízdné ČD v 1 vozové třídě na rok 2012, bude zasláno všem členům 

elektronickou cestou, slouţí k proplácení cestovních náhrad  

- informaci o dotačním titulu ZK na rok 2012 pro začínající včelaře Zlínského kraje 

- průběh výročních členských schůzí ZO v roce 2012 – jednotliví delegáti 

- webové stránky nám bude obsluhovat Mgr. Liberová Anna 

- termín soutěţe Zlatá včela ve Fr. Lhotě ve dnech 21-22.4.2012 

 

 

 

 

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

 

Schváleno 9 hlasy z 9 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných hlasovat, nikdo se 

nezdrţel, ani nebyl proti. 

 

Ve Zlíně dne 6. 2. 2012 

 

 

 

                     Jaroslav Studeník                                                       Karel Krátký 

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

 


