
Usnesení z jednání 24. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konání: 03.09.2012, v 18.00 hod, restaurace MAJA Zlín-Příluky 

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

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

Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc) 

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

Usnesení zapsal:př. Krátký Karel - jednatel 

 

 

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

  - zadat zhotovení fotografií z činnosti Okresní organizace ČSV Zlín k prezentaci na        

    krajském aktivu a jiných včelařských akcích. 

  - Termín: 08.09.2012 

  - Kdo: př. Studeník  

 

 

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

 - pověřuje předsedu př. Studeníka k nákupu PC projektoru, promítacího plátna a 

   klopového mikrofonu do výše chválené pořizovací ceny předsednictvem ze dne  

   06.08.2012. 

  - Termín: 06.09.2012 

  - Kdo: př. Studeník 

  

 - jednateli př. Krátkému podrobně se seznámit s oběžníkem ČSV č. 2/2012 ze dne  

   23.08.2012 a dodržení všech závazných termínů pro OO  ČSV.  Přeposlat tento  

   oběžník  elektronickou cestu do všech ZO okresu a to ihned po jednání výboru. 

 - Termín: dle jednotlivých statí oběžníku 

 - Kdo: př. Krátký  

           

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

               aktivu za OO se zúčastní: př. Studeník, př. Krátký, př. Gerža, př. Květák. 

             - Termín: 09.09.2012 

             - Kdo: př. Studeník, př. Krátký, př. Květák 

 

             - pokračovat v přípravě prezentační akce na výstavišti v Ostravě s názvem „Život na        

               zahradě“ a oslovit o spolupráci i sousední Okresní organizace ČSV. 

             - Termím: 05.10.2012 

             - Kdo: př. Studeník,  př. Okál, př. Ing.Straka 

 

             - předsednictvu dořešit prezentaci činnosti OO ČSV Zlín na“ Dnech Zlínského kraje“ 

               na zasedání předsednictva dne 01.10.2012. 

             - Termín: 01.10.2012 

             - Kdo: př. Studeník, př. Ing.Švancer, př. Krátký, př. Květák 

 

             - napsat žádost na sekretariát ČSV o zařazení akademie mezi významné akce ČSV. 

             - Termín: 10.10.2012 

             - Kdo: př. Krátký 

 

 



      Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí 

 

 - kontrolu plnění usnesení z 23. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín ze dne 

   02.07.2012 a usnesení předsednictva ze dne 06.08.2012 - př. Studeník 

 - informaci o jednání předsednictva ze dne 06.08.2012 – př. Studeník 

 - informaci o stavu příprav akademie – př. Ing.Švancer 

 - informaci o stavu 3 objednávky léčiv ( ZO Brumov – 30 varidolů) a vyfakturování  

   letní objednávky  léčiva jednotlivým ZO včetně provedených plateb k 31.8.2012 –  

   př. Studeník 

 - vyhodnocení  akce  „Dny medu“ v Polsku 26.8.2012 -  př. Krátký a př. Ševců 

 - informaci o finanční podpoře ZK – dotace na činnost, žádost na rok 2013 – př. 

Studeník 

 - informaci o „Dnech  Zlínského kraje“ 6.10.2012 – př. Studeník 

 - informaci k výroční zprávě o činnosti SOUV-VVC Nasavrky – o doplnění dozorčí  

   rady – př. Studeník 

 - informaci  z jednání Republikového výboru ČSV z 11.08.2012 – př. Gerža 

 

 

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

se nezdržel, ani nebyl proti. 

 

Ve Zlíně  dne 03.09.2012 

 

 

 

                     Jaroslav Studeník                                                       Karel Krátký 

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

 

 


