
Usnesení z jednání 22. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. 

Zlín 
 

Datum a místo konání: 07. 05. 2012, v 18.00 hod, restaurace Maja, Zlín – Příluky 

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

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

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

Hosté za OKRK: př. Ing.Bábek,  př. Ševců 

Usnesení zapsal: Krátký Karel - jednatel 

 

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

- poskytování náhrad při použití soukromého motorového vozidla. OO ČSV hradí 

členu – funkcionáři OO  ČSV,o.s, Zlín v souvislosti s jeho účastí na jednání orgánů 

svazu, případně s konáním dalších povinností vyplývajících z výkonu jeho funkce 

náhradu jízdních výdajů z místa bydliště do místa do místa konání akce a zpět. 

Členům bude proplaceno jízdné ve výši 3,70 Kč/km při jízdě jedné osoby a 5,00 

Kč/km při jízdě dvou a více osob v jednom vozidle, přičemž vzdálenost mezi místem 

bydliště a místem konání akce je dána tabulkovou vzdáleností nebo automapou. OO 

ČSV,o.s., Zlín nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou v souvislosti 

s jízdou a použití vozidla na jednání nebo akci organizovanou OO ČSV,o.s., Zlín, 

taková případná škoda jde k tíži provozovatele vozidla. 

 

 - návrh témat přednášek a přednášejících na akci 9.6.2012 u př. Hnilici v Jasenné. 

              

- komisi pro přípravu realizace včelařské akademie s výstavou včelařských potřeb  

konanou dne 07.04.2013 pod vedením př. Ing. Švancera ve složení př. Ing. Švancer, 

př. Okál, př. Ing. Bábek, př. Květák.     

               -   Kdo: př. Švancer 

               -   Termín: průběžně   

 - tiskového mluvčího OV ČSV,o.s., Zlín př. Okála 

               -   Kdo: př. Okál 

               -   Termín: průběžně    

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá: 
- jednateli př. Krátkému administrativně dodělat objednávky letních léčiv ZO 

             -   Kdo: př. Krátký 

             -   Termín: 17.05.2012 

- podat žádost na vzdělávací činnost (přednášky) , SOUV-VVC Nasavrky  

                         -    Kdo: př. Krátký 

                         -    Termín: do 20.05.2012  

- podat žádost na ošetřování včelstev včetně soupisky (aerosolování 2011) SOUV-

VVC Nasavrky.  

                         -    Kdo: př. Krátký,  

                         -    Termín: 30.05.2012  

            - organizačně zajistit průběh konání přednášek dne 09.06.2012 v Jasenné 

                         -    Kdo: př. Hnilica 

                         -    Termín: 09.06.2012 

- dodělat pozvánku na přednášky, rozeslat jí do jednotlivých ZO a vyvěsit na web OV   

 -    Kdo: př. Studeník 

 -    Termín: 15.05.2012 



 - preventivně zajistit postup viz vyhláška o ochraně včel, pro případ otravy včelstev a 

dát na vědomí ZO ČSV 

-      Kdo: př.Krátký 

-      Termín: 15.05.2012 

 

-  požadovat od ZO přihlášky svých členů na vzdělávací akci 9.6.2012 v Jasenné u př. 

Hnilice do 6.6.2012 

-      Kdo: př. Krátký 

-      Termín: 6.6.2012 

  

 

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí: 
- kontrolu plnění usnesení z 21. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne 

5. 3. 2012 - př. Studeník 

- informaci o jednání předsednictva ze dne 2.4.2012 

- informaci jednatele o stavu včelstev k 30.4.2012 a stavu došlých objednávek na letní 

léčiva k dnešnímu datu 

- obdržené finanční příspěvky od ZK a Obce Jasenná 

- vyhodnocení Jarního aktivu ze dne 18.03.2012 

- vyhodnocení Techagra 31.3.- 4.4.2012 včetně odměn a děkovných listů 

- informaci o navýšení podpory pro začínající včelaře ZK na 1 milión Kč, vybráno 

bylo 100 uchazečů a 10 náhradníků. 

- stanovisko OV k požáru (6.11.2011) včelnice př. Romana Pekaře ze dne 4.5.2012 

- vyhodnoceni oblastní soutěže Zlatá včela konané 21.- 22.4.2012 ve Francové Lhotě, 

př. Horák 

- informaci o zpracování účetnictví za 1 Q roku 2012 včetně daňových přiznání a to 

DPPO a srážkové daně za rok 2011. 

- pozvánka na 10 pouť na Sv. Hostýně ve dnech 19.- 20.05.2012 př. Studeník 

- výjezdní zasedání v 7 měsíci – dořeší předsednictvo 

- krajský aktiv je v režii a náplni PRV ČSV,o.s., 

- zrušení funkce chovatelského referenta okresních výborů RV 

- zveřejnit prodej matek od př. Háby 

 

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

 

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

se nezdržel, ani nebyl proti. 

 

Ve Zlíně dne 07. 05. 2012 

 

 

 

                     Jaroslav Studeník                                                       Karel Krátký 

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

 

 


