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Usnesení z jednání 31. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konání: 06.05.2013, v 18.00 hod, restaurace MAJA Zlín - Příluk 

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

 př. Hába, př. Vyvlečka, př. Žaludek, př.Okál, př. Krátký 

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

Nepřítomen: př. Otépka 

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

Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda 

 

 

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

  

   -     zakoupení klopového mikrofonu pro přednášející 

   -     zadat ušití ochranných tašek na aparaturu a plátno k dataprojektoru     

   -     navýšení limitu hotovosti v pokladně na 25 tisíc korun českých 

   -     program přednášek v Jasenné dne 8.6.2013 (viz pozvánka) 

   -     výjezdní zasedání OO Zlín do okresu Nový Jičín dne 1.7.2013 

 

 

   

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

 

  -     napsat žádosti na přednášky do Nasavrk            

  -     Termín: 07.05.2013 

  -     Zodpovědný:  př. Studeník 

 

  -     dodělat žádosti na aerosolování 

  -     Termín: 20.5.2013 

  -     Zodpovědný: př. Krátký 

 

  -     objednávka léčiv (letní) udělat sumář a zaslat do Dolu 

  -     Termín: 15.05.2013 

  -     Zodpovědný:  př. Krátký 

 

  -     zajistit stavy včelstev k 1.5.2013 od jednotlivých ZO 

  -     Termín: 15.5.2013 

  -     Zodpovědný:  př. Krátký 

 

 

 

  

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

 

              -     všem včelařům v ZO okresu Zlín, nadále věnovat zvýšenou pozornost    

                    zdravotnímu stavu včelstev s ohledem na laboratorní vyšetření včelí měli   

                    s pozitivním výsledkem ( i když klinicky se zatím nic nepotvrdilo)   
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      Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí: 

 

              -     kontrolu plnění usnesení z 30. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín ze dne 

        02.04.2013 - př. Krátký     

-     informace o vyhodnocení a vyúčtování akademie - př. Ing. Švancer, př. Studeník,    

      Př. Žaludek, př. Okál a další 

              -     informaci o průběhu Zlaté včely 28.4.2013  př. Horák, př. Studeník, př. Švancer 

- informace SVS o zdravotním stavu včelstev v okrese Zlín př. Studeník 

- školení fukcionářů OO  v Nasavrkách dne 25-26.5.2013 zúčastní se př. Krátký 

- informaci o smlouvě na činnost okresní organizace se ZK  

- připomenutí usnesení z volební konference 20.3.2010 

- náplň činnosti jednotlivých funkcionářů okresních organizací 

- Sv. Hostýn, případná návštěva polských přátel 

 

 

 

 

 

Schváleno   8  hlasy z  8  členů  OV přítomných při hlasování a oprávněných 

hlasovat, nikdo se nezdržel, ani nebyl proti. 

 

 

 

 

Ve Zlíně  dne  06.05.2013  

 

 

 

 

 

 

 

                    Jaroslav Studeník  v.r.                                                Karel Krátký 

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

 

 


