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Usnesení z jednání 36. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konání: 03.03.2014, v 18.00 hod.  restaurace MAJA Zlín - Příluky 

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

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

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

Nepřítomen: př. Otépka,  

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

Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda 

 

 

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

  

   -   udělení ocenění Vzorný včelař členům ZO Slušovice př. Dušan Bednařík,   

       Dominik Gregořík, Josef Vyvlečka, Vlasta Foltýnová 

   -  udělení ocenění Vzorný včelař členům ZO Vizovice př. Jan Juráň, Alois Polášek,   

                 Pavel Polášek, Zdeňka Kovářová, Jaroslav Kudláček a Vladimír Dubčák, Jaroslav   

                  Šiška 

              -   udělení ocenění Vzorný včelař členům ZO Trnava př. Ondřej Zvolenský, Pavel   

                  Zinrák, Oldřich Gargulák, Miroslav Matůšů, Oldřich Hanánáček 

              -   udělení ocenění Vzorný včelař členům ZO Napajedla př. Stanislav Kašík  

              -   program jarního aktivu, který se koná 15.03.2014 v Bratřejově 

              -   vydání Buletinu při jarník aktivu o rozsahu 4 – 6 stran A4. 

              -   po jarním aktivu, v měsíci květnu 2014 závazně rozhodnou o organizaci   

                  VIII.Včelařské akademie. 

 

 

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

 

  -    všem členům Okresní organizace, aktivně se zapojit při organizaci jarního aktivu 

              -   Termín: 15.03.2014 

  -    Zodpovědni: všichni členové OO Zlín 

 

  -    všem členům OO a ZO ČSV,o.s., ve Zlínském okrese postupně oslovovat  

       případné kandidáty do funkcí  ZO a OO v následujícím volebním roce 2015.  

  -   Termín: průběžně 

  -   Zodpovědni:  funkcionáři ZO a OO ČSV,o.s., Zlínského okresu. 

   

              -   všem chovatelům včel v okrese Zlín, věnovat zvýšenou pozornost při jarních   

                  prohlídkách a ošetřování včel, sledovat zdravotní stav a případné klinické změny   

                  ihned  konzultovat se SVS Zlín. 

    - Termín: průběžně 

    - Zodpovědni:  všichni chovatelé včel  Zlínského okresu. 

 

 

 

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

 

        -  návrh na udělení  jednomu členu v ZO Trnava na  Vzorného včelaře. 
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            Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín doporučuje: 

 

              -  př. Jaroslavu Hábovi, dodatečně nechat vyšetřit včelí měl v ochranných pásmech v 

ZO Vizovice na přítomnost spor MVP. 

   - Termín: 06.03.2014 

   - Zodpovědný:  př. Jaroslav Hába 

 

 

 

        

 

             

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

 

              -    kontrolu plnění usnesení z 35. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne 

       04.11.2013 - př. Studeník.     

-    informace z jednání předsednictva  03.02.2014,  př. Studeník.    

              -    prvotní informaci Zlínského kraje o průběhu dotací pro začínající včelaře   

                   v letošním roce, př. Studeník. 

              -    informaci o mimořádném zdravotním stavu včel po plošném vyšetření   

                   ochranných pásem na MVP, př. Studeník 

              -    informace z posezení s JUDr. Karlem Bruklerem  27.01.2014,  př. Gerža. 

  -    stav zpracování daňových přiznání OO ČSV, o.s., Zlín 

  -    nový způsob objednávek léčiv, př. Studeník 

              -    prezentaci OO ČSV Zlín na přednáškách v Polsku, př. Ševců a př. Ing. Straka,  

                   př. Krátký, př. Květák, př. Studeník 

              -    informace jednotlivých zástupců o průběhu konání VČS v ZO 

              -    zprávu komise mládeže při OO ČSV,o.s., Zlín, př. Žaludek 

              -    informaci př. Vyvlečky o zdravotním stavu varroázy v roce 2013, př. Vyvlečka 

 

 

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

hlasovat,  nikdo se nezdržel, ani nebyl proti. 

 

 

                                                                                                                                                     

                            
                    Jaroslav Studeník                                                          Karel Krátký 

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

 

 

 

 

Ve Zlíně  dne:  03.03.2014  

 


