
Usnesení z jednání 23. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konání: 02. 07. 2012, v 16.10 hod, Včelařský dům, Násedlovice 

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, př. Hnilica 

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

Usnesení zapsal: Krátký Karel - jednatel 

 

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

- program dnešního výjezdního zasedání včetně provozních režií. 

 

- účast OO ČSV,o.s., Zlín na výstavě s názvem „Soubor výstav“  v Ostravě ve dnech    

5.-7.10.2012. 

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá: 
- jednateli př. Krátkému zjistit případné požadavky ZO na doobjednání léčiv.  

             -   Kdo: př. Krátký 

             -   Termín: 31.07.2012 

 

            - organizačně zajistit průběh konání Krajského aktivu dne 09.09.2012 v Bratřejově,                

nechat pozvat hosty, ZK, AK ZK, KVS Zlín  a OVS Zlínského kraje. 

                         -    Kdo: př. Studeník, Krátký, ing. Švancer 

                         -    Termín: 09.09.2012 

 

 

     Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí: 
- kontrolu plnění usnesení z 22. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne 

07. 05. 2012 a usnesení předsednictva ze dne 04.06.2012. - př. Studeník 

- informaci o jednání předsednictva ze dne 04.06.2012 

- informaci o stavu objednávek na letní léčiva k dnešnímu datu 

- vyhodnocení vzdělávací akce  ze dne 09.06.2012 v Jasenné 

- informaci o finanční podpoře ZK – dotace na činnost. 

- informaci AK Zlín o výsledcích Reg. Potraviny a Perly Zlínska. 

- účast na akci v Polsku 15.7.2012, OV bude zastupovat př. Krátký Karel 

- ozvučovací aparatura je umístěna od 9.6.2012 u jednatele př. Krátkého 

 

 

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

se nezdržel, ani nebyl proti. 

 

V Násedlovicích dne 02. 07. 2012 

 

 

 

                     Jaroslav Studeník                                                       Karel Krátký 

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

 

 


