
Usnesení z jednání 9. výborové schůze OV ČSV, o. s. Zlín, 
 
Datum a místo konaní: 3. 1. 2011, restaurace Maja, Zlín – Příluky 
 
Přítomni: př. Studeník, př. Mgr. Hrabíková, př. ing. Kalenda, př. Vyvlečka, př. Okál, př. ing. 
Babík, př. Žaludek, př. Horák, př. ing. Švancer, př. Mikel 
Omluveni: př. Kolínek 
Neomluven: př. Hába 
Hosté za OKRK: př. Gerža Ivo, př. ing. Bábek Václav, př. Ševců, př. Hnilica 
Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav. 
 
 Okresní výbor ČSV, o. s. Zlín schvaluje: 

-  
 

 Okresní výbor ČSV, o. s. Zlín ukládá: 
- pokladníkovi OV předložit na další výborové schůzi účetní závěrku za rok 2010 a 

návrh rozpočtu OV na rok 2011  
o Kdo: př. ing. Kalenda 
o Termín: 7. 2. 2011 

- zástupci OV v Republikovém výboru př. Geržovi přednést požadavek na změnu 
rozdělení členského příspěvku (zvýšit částku pro OV) na zasedání 15. -16. ledna 
2011 

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

- kontrolu plnění usnesení z 8. výborové schůze OV ČSV, o. s. Zlín ze dne 6. 12. 
2010 – př. Studeník 

- zajištění přednášejícího př. Marady na kurzu pro začínající včelaře 11. června 2011 
v Napajedlích – př. Žaludek, př. Švancer 

- informace KVS o stížnosti prodeje medu na trhu ve Zlíně – př. Studeník 
- informace o vyúčtování dotace 1.D a sumarizaci výkazů za okres Zlín – př. 

Hrabíková 
- informace ze zasedání KKV 8. 12. 2010 na ZK – zachování dotace pro začínající 

včelaře a dotace pro OV za poptanou činnost Krajským úřadem ZK – př. Studeník, 
př. Švancer 

- návrh plošné inventarizace druhu úlů, ve kterých včelaři v okrese Zlín v současné 
době včelaří, případně stáří úlů; srovnání s předchozím zjištěním  před 15 lety – př. 
Švancer 

- dopis př. Sciskaly k činnost koordinačního výboru ve Zlínském kraji a odpovědi na 
tento dopis (předsedu KKV nemáme, jednání KKV se ZK se účastní předsedové 
OV a případně další zástupci OV) – př. Studeník 

- informace OKRK o činnosti komise – kontrola zazimovaných včelstev 
v souvislosti s dotací 1.D. proběhla v Otrokovicích, Zlíně, Slušovicích u šesti 
včelařů; účast na některých akcích pořádaných OV v roce 2010 – předseda OKRK 
Gerža 

- informace o stavu finančních prostředků OV ČSV, o. s. Zlín – př. Kalenda 
- informace o přípravě třetího panelu – Sedm divů včely medonosné  - př. Okál 
- dopis z Polska o navázání přátelské spolupráce s vedením Slezského svazu včelařů 

v Katowicích – př. Studeník 



- informace o vyhodnocení účinnosti gabonu v jednotlivých ZO okresu Zlín 
(s pochvalou Pozlovice, Provodov, Napajedla, Vizovice), výsledek poslán do Dolu 
– př. Babík 
 

  
 Okresní výbor ČSV, o. s. Zlín zamítá: - 
 
Schváleno 9 hlasy členů OV, nikdo nebyl proti, zdržel se př. Kalenda. 
Ve Zlíně 3. 1. 2011 
 
                     Jaroslav Studeník                                              Mgr. Jana Hrabíková 
              předseda OV ČSV, o. s. Zlín                                jednatel OV ČSV, o. s. Zlín        


