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Usnesení z jednání 42. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konání: 02.02.2015, v 18.00 hod.  restaurace MAJA, Zlín Příluky 

Přítomni: př. Studeník, př. ing. Švancer, př. Krátký, př. Květák,  př. Horák,  př. Hába, čestný 

člen př.Okál, 

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

Nepřítomen: př. Otépka,  

Hosté za OKRK: př. Gerža, př. Ševců 

Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda 

 

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

  

- postup předsedy s oslovením o záštitu na Akademií pana hejtmana ZK MVDr.     

      Stanislava Mišáka spolu se starostou města Otrokovice Mgr. Jaroslava Budka. 

- oslovení Zlínského kraje, Ekofondu města Zlín, města Fryšták, města Otrokovice      

Greiner spol.sr.o., Toma a.s. a Plemenáři a.s., o finanční příspěvek, př. Studeník, 

př. Ing. Švancer, př. Květák. 

- návrh ZO ČSV Slušovice na udělení Vzorného včelaře př. Radku Květákovi, Janu   

      Dědkovi a Františku Pekařovi. 

- otisknout reklamu knihy Včelí pastva, RNDr. Švamberka ve sborníku akademie 

- zadat výrobu 1 000 ks tašek za cenu do cca 5,--Kč/ks 

 

 

  Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá: 
   - předsedovi př. Studeníkovi dojednat podmínky nájmu prostor s Otrokovickou   

     Besedou, Hotel Atrium a provozovatelem bufetu. S těmito subjekty uzavřít a    

     podepsat smlouvy. 

  -  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 ČSV,o.s., Zlín delegovaných na VČS těchto schůzí se zúčastnit, 

prezentovat činnost OO Zlín a postupně oslovovat případné kandidáty do funkcí 

nejen v ZO ale i OO v následujícím volebním 2015 - 2020.  

     Termín: průběžně 

     Zodpovědní:  funkcionáři OO ČSV,o.s., Zlín.   

           

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

 

- členům v ZO v okrese být si vzájemně nápomocni při případných klinických 

prohlídkách včelstev v případě pozitivních nálezů spor moru včelího plodu ze 

zimní úlové včelí měli 

- PRV schválit a udělit př. Josefu Košárkovi ocenění Vzorný včelařský pracovník při 

příležitost VČS ZO Slušovice a životního jubilea 75 let. 

 



 

 

 

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

 

             -    kontrolu plnění usnesení ze 41. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne 

      05.01.2015 - př. Studeník.  

-     vyhodnocení aktivu 10.1.2015 včetně nákladů 

- průběh VČS v ZO, jednotliví zástupci 

- informace s jednání s předsedou svazu 28.1.2015 ve Zlíně 

- dotace Zlínského kraje 

- udělení záštity na VIII. Akademii, panem hejtmanem a starostou Otrokovic 

            -    stav příprav VIII.Včelařské akademie 

            -    aerosol 2014, postupně chodí seznamy ze ZO  

 

 

Schváleno  6  hlasy z   6 členů  OV přítomných při hlasování a oprávněných 

hlasovat,  nikdo nehlasoval   proti, nikdo   se nezdržel.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                           
                    Jaroslav Studeník                                                          Karel Krátký 

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

 

          Ve Zlíně  dne:  02.02.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


