
Usnesení z jednání jarního aktivu funkcionářů ZO a OV ČSV,o.s.,  

okresu Zlín. 

 
 

Datum, čas a místo konání: 18. 03. 2012, 14.00 hod.,  Kulturní dům  Bratřejov 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav – předseda OV. 

 

 Účastníci jarního aktivu ČSV, o. s., okresu Zlín schvalují: 

  

 -   zprávu o činnosti OV za rok 2011 – přednesl př. Studeník - předseda OV 

 -   zprávu o hospodaření OV za rok 2011 – přednesl  př. Květák - pokladník OV 

 -   zprávu OKRK při OV za rok 2011 – přednesl př. Gerža -  předseda OKRK OV 

            -   příplatek za léčiva pro činnost OV v částce 1 Kč za lahvičku léčiv Varidol  

                125mg/ml, M-1   AER,  MP-10FUM, nebo 1 balení (50ks) Fum.pásků  nebo  

                1 balení (50 proužků) Gabonu PA 1,5mg nebo 1 balení ( 2 desky) Formidolu 

 -   závazné termíny objednávek léčiv základních organizací při využití 70% dotace dle  

      vládního nařízení č.197/2005 Sb. v platném znění: 

 1 objednávka do 12. 3. daného roku 

 2 objednávka do 15. 5. daného roku 

 3 objednávka do 31. 7. daného roku 

 

           Účastníci jarního aktivu ČSV, o. s., okresu Zlín ukládají: 

 

            -    rozeslat do jednotlivých ZO okresu výsledky zdravotního stavu včelstev v okrese  

            -    upozornit dodavatele léčiv Výzkumný ústav Dol s.r.o. na dobu platnosti léčiv 

 

 

           Účastníci jarního aktivu ČSV, o. s., okresu Zlín berou na vědomí: 

- plán práce OV na rok 2012 – př. Studeník 

- informace o zdravotním stavu včelstev v okrese Zlín – MVDr. Petr Jínek 

- informace zástupce našeho okresu v RV př. Gerži o volbě nového vedení svazu   

- informace o  podprogramu pro začínající včelaře ve ZK v roce 2012 – př. Studeník 

- Perla Zlínska a Regionální potravina - př. Studeník 

- veletrh Techagro 31.3. - 4.4.2012 v Brně – př. Studeník 

- návrh rozpočtu OV Zlín na rok 2012 – př. Květák 

 

 

Schváleno nadpoloviční většinou účastníků aktivu - pro 33 účastníků, proti 4 účastníci, zdržel 

se 1 účastník. 

 

 

V Bratřejově dne 18.03.2012 

 

 

   

                     Jaroslav Studeník                                                     Karel Krátký  

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



 


