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

okresu Zlín konaného 16.03.2013. 

 
 

Datum, čas a místo konání: 16. 03. 2013, 9.00 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 2012 – přednesl př. Ing. Švancer - místopředseda OV 

 -   zprávu o hospodaření OV za rok 2012 – přednesl  př. Květák - pokladník OV 

 -   zprávu OKRK při OV za rok 2012 – přednesl př. Gerža -  předseda OKRK OV 

 -   zprávu komise pro mládež za rok 2012 – přednesl př. Žaludek 

             

 

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

 

            -    všem ZO okresu zasílat výsledky jarního vyšetření zdravotního stavu včelstev  na  

                 varroázu  zdravotnímu referentu OV, prostřednictvím jednatele př. Krátkého.  

            -    všem ZO okresu dodržovat závazný termín odevzdávání podkladů vládního   

                  nařízení č.197/2005 sb., na aerosolování včelstev do 31.03.2013 letošního roku a  

                 31.01. následujících roků po ošetření včelstev. 

            -    všem funkcionářům a členům ZO okresu Zlín, propagovat VII. Včelařskou   

                 akademii a vyslat své zástupce na tuto akci 

 

 

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

- plán práce OV na rok 2013 – př. Studeník 

- rozpočet OV na rok 2013 – př. Květák 

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

- informace zástupce našeho okresu v RV -  př. Gerža  

- informace o  podprogramu pro začínající včelaře ve ZK v roce 2013 – př. Studeník 

- Perla Zlínska a Regionální potravina (informace) - př. Studeník 

- Informace o přípravě Zlaté včely v ZO Luhačovice př. Mališková 

 

Schváleno 40 hlasy ze 40 přítomných účastníků jarního aktivu při hlasování a 

oprávněných hlasovat, nikdo se nezdržel, ani nebyl proti. 

 

 

 

           V Bratřejově dne 16.03.2013 

 

 

   

                     Jaroslav Studeník v.r.                                                 Ing. Jan Švancer v.r. 

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

 


