
 

  Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín 
http://csvoozlin.cz/ 

oozlin@vcelarstvi.cz,vcelari.zlin@centrum.cz 

  

  

 

Usnesení z jednání 40. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konání: 03.11.2014, v 18.00 hod.  restaurace MAJA Zlín Příluky 

Přítomni: př. Studeník, př. ing. Švancer, př. Květák,  př. Horák, př. Vyvlečka, , př. Žaludek, 

př. Hába, čestný člen př.Okál, 

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

Nepřítomen: př. Otépka,  

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

Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda 

 

 

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

1) Plán práce OO ČSV,o.s., Zlín na rok 2015 

2) Rozpočet  OO ČSV,o.s., Zlín na rok 2015 

3) Dohody o provedení práce (§ 75 ZP) na rok 2014 

4) Odměny funkcionářům OO ČSV,o.s., Zlín za rok 2014 

5) Návrh na snížení ztrátovosti ve včelstvech, doporučit k dopracování PRV ČSV. 

6) Inventarizační komisi ve složení př. Gerža, př. Studeník, př. Květák 

7) Udělení ocenění Vzorného včelaře př. Aloisi Tarabusovi, ZO Štítná nad Vláří 

8) Žádost ZO Trnava na odprodej kompresoru v majetku OO ČSV,o.s., Zlín za 

zůstatkovou hodnotu 1000,--Kč 

9) Zapůjčení roll upů ZO Sehradice při příležitosti oslav 80 let spolku. 

10) Rozdělení úkolů jednotlivým členům OO při organizaci VIII. Včelařské akademie 

spojené s III. Výstavou včelařských potřeb konané 12.04.2015 v Otrokovicích 

       

 

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

 

  -  všem členům Okresní organizace, aktivně se zapojit při organizaci VIII.   

     Včelařské akademie a III. Výstavy včelařských potřeb 

                 Termín: 12.04.2015 

     Zodpovědní: 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 

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

              -  všem chovatelům včel v okrese Zlín, celoročně věnovat zvýšenou   

                 pozornost při prohlídkách a ošetřování včelstev, sledovat zdravotní stav a případné   

                 klinické změny ihned konzultovat se SVS Zlín. 

     Termín: průběžně 

Zodpovědní:  všichni chovatelé včel  Zlínského okresu 

 - pokladníkovi př. Květákovi a předsedovi př. Studeníkovi zpracovat administraci 

               dotace 1.D. 

               Termín: 15.12.2014 

    Zodpovědní: př. Květák , př. Studeník 



 - předsednictvu okresní organizace Zlín připravit program a pozvánku na aktiv   

               konaný dne 10.01.2015 v Bratřejově 

               Termín: 10.12.2014 

    Zodpovědní: předsednictvo  

-  př. Geržovi zařadit do programu RV informaci o semináři SVS + ZK + ČSV 

konaném dne 31.10.2014. 

   Zodpovědný: př. Gerža 

   Termín: 07.10.2014   

 

 

 

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

 

- aktivu funkcionářů okresu Zlín plánovaný na 10.01.2015, zvážit možnost provedení 

komisionálních odběrů zimní včelí měli a prohlídky včelstev v ohniscích MVP.  

    

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

 

             - kontrolu plnění usnesení z 39. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne 

   01.09.2014 - př. Studeník.  

             - kontrolu plnění usnesení předsednictva OO Zlín ze dne 13.10.2014, př. Studeník    

             - informace ze semináře SVS, KVS zástupců ZK a ČSV konané dne 31.10.2014   

                ve Zlíně o mimořádné zdravotní situaci včelstev  v okrese Zlín a celém  Zlínském   

                kraji  př. Studeník. 

- zhodnocení krajského aktivu 20.09.2014 v Bratřejově 

              - stávající stav a návštěvnost webových stránek okresní organizace 

              - informaci ze semináře pro pokladníky v Nasavrkách př. Studeník 

              - vyhodnocení činnosti jednotlivých funkcionářů OO Zlín 

              - informace ze semináře VKM v Nasavrkách, př. Horák, př. Žaludek 

              - provést návštěvu u ing. Bábka ( dle možnosti) 

 

            

Schváleno  7  hlasy ze  7  členů  OV přítomných při hlasování a oprávněných 

hlasovat,  nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                           
                    Jaroslav Studeník                                                          Ing. Jan Švancer 

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

 

          Ve Zlíně  dne:  03.11.2014  

 

 


