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Usnesení z jednání 25. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konání: 05.11.2012, v 18.00 hod, restaurace MAJA Zlín-Příluky 

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

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

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

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

Usnesení zapsal: př. Krátký Karel - jednatel 

 

 

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

  

 - udělení „Vzorného včelaře“ př. Ančincovi Františku, př. Sobkovi Antonínu a př. 

Šůstalové  Marii ze ZO Napajedla. 

 -  návrh pozvánky na VII. Akademii 

 -  plán činnosti OV Zlín na rok 2013 

-  společné zasedání OV a pozvaných hostů dne 03.12.2012 v Ostratě v 15.00 hod.  

limit na osobu 300,--Kč 

  

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

 

 - ukládá pokladníkovi zpracovat návrh rozpočtu na rok 2013, rovněž vypracovat 

orientační návrh rozpočtu akademie 2013 

  - Termín: 03.12.2012 

  - Zodpovědný: př. Květák, př. Studeník 

  

 -  zajistit zhotovení návrhu PF 2013 , tisk 30 ks 

 -  Termín: 03.12.2012 

 -  Zodpovědný: př. Studeník  

  

 - jednateli př. Krátkému v termínu do 15.12.2012 zpracovat veškerou administrativu   

dotačního titulu vyhl. 197/5005 Sb., 1D a členských příspěvků na rok 2013 

-  Termín: 15.12.2013 

 - Zodpovědný: př. Krátký 

  

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

 

-  doporučuje PRV schválení návrhu na udělení a udělit ocenění „ Vzorný včelařský 

pracovník“  př. MUDr. Břetislavu Sklenářovi za ZO Napajedla.           

       

   

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

 

            - kontrolu plnění usnesení z 24. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín ze dne 

  03.09.2012 a usnesení předsednictva ze dne 01.10.2012 - př. Studeník 

- vyhodnocení akce na výstavě „Život na zahradě“ v Ostravě 5-7.10.2012 př. Okál 

- vyúčtování dotace 197/2005 aerosolování 2011/2012 pro jednotlivé ZO př. Studeník 

- informace tech. pomoc vyhl.197/2005 Sb. r.2012= koeficient 0,851, př. Studeník 

- stavy včelstev k 1.5 a 1.9.2012  př. Krátký 

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



2 

 - informaci a vyhodnocení akce „Den  Zlínského kraje“ 6.10.2012 – př. Okál 

 - informaci o účinnosti vyhlášky č.342/2012 Sb. (přemísťování včel mimo kraj) od 

1.11.2012  - př. Studeník 

- návrhy př. Okála k aktualizaci a rozšíření webových stránek OV o činnosti  

jednotlivých   ZO okresu Zlín – př. Okál 

- děkovný list a zhodnocení spolupráce a společné výstavy v Ostravě  se  Slezským 

svazem včelařů v Katovicích – př. ing. Straka  

 

  

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

se nezdržel, ani nebyl proti. 

 

Ve  Zlíně  dne  05.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

                     Jaroslav Studeník                                                       Karel Krátký 

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

 

 


