
Usnesení z jednání 10. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, 
 
Datum a místo konaní: 7. 2. 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. Hába 
Omluveni: př. Kolínek, př. Mikel 
Hosté za OKRK: př. ing. Bábek Václav, př. Ševců, př. Hnilica 
Omluven: př. Gerža Ivo 
Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav. 
 
 Okresní výbor OO ČSV, o. s. Zlín schvaluje: 

- vyslání delegace (ve složení př. Studeník, Ing. Kalenda, Ing. Straka, případně Ing. 
Babík) na vědeckou konferenci do Katowic v úterý 5. dubna 2011 
 

 Okresní výbor ČSV, o. s. Zlín ukládá: 
- zajistit ozvučení jarního aktivu 12. března 2011   

o Kdo: př. Švancer 
o Termín: 12. března 2011 

- napsat dopis o rezignaci př. Vladimíra Mikela do ZO ČSV Malenovice a vyzvat je 
k navržení náhradníka z jejich ZO do dalšího zasedání OV 

o Kdo: př. Hrabíková 
o Termín: do 12. února 2011 

- poslat mail do ZO o včasné přihlášce zájemců na sobotní část VI. Včelařské 
akademie 

o Kdo: př. Hrabíková 
o Termín: do 10. února 2011 

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

- kontrolu plnění usnesení z 9. výborové schůze OV ČSV, o. s. Zlín z 3. 1. 2011 – 
př. Studeník 

- informace ze semináře pro funkcionáře OV (pokladník, jednatel, pokladník) 
v Nasavrkách ve dnech 5. a 6. února 2011 – př. Studeník, př. Hrabíková 

- informace o přípravě jarního aktivu předsedů, jednatelů a zdravotních referentů 
12. března 2011 v Restauraci U Dvou slunečnic – př. Studeník 

- mail z Polska z Katowic o pozvání na vědeckou konferenci př. Wieslawa Londzina 
(5.-7. 4. 2011), při té příležitosti projednání vzájemné spolupráce – př. Studeník 

- rezignaci na členství v okresním výboru OO ČSV, o.s. Zlín př. Vladimíra Mikela, 
byl předsedou OO požádán za sebe nalézt náhradu – př. Studeník 

- stav finančních prostředků OO ČSV, o.s. a návrh hospodaření v roce 2011 – př. 
Kalenda 

- informace o přípravě třetího panelu – Sedm divů včely medonosné, byl zadán ve 
firmě Linear v Kroměříži, grafický návrh pošlou do poloviny února, vlastní 
realizace do konce února 2011 – př. Studeník, př. Okál 

- informace o přípravě VI. Včelařské akademie spojenou s výstavou včelařských 
potřeb (jednání s partnery o finanční podpoře, seznam úkolů pro zajištění zdárného 
průběhu akademie se jmény odpovědných osob) – př. Studeník, př. Hrabíková 

- informace př. Babíka o účasti na výroční členské schůzi ZO ČSV, o.s. Pozlovice, 
požadavek  ZO na reservaci míst pro větší skupiny účastníků akademie z jedné ZO 

- informaci o objednávce sady rámkových fotopanelů pro potřeby OO – př. Studeník 



- informace o přípravě soutěže Zlatá včela pro VKM, dvoudenní v dubnu – př. 
Žaludek 

- informace o změně stanov – jsme okresní organizace; vyhotovení nových razítek 
OO a v nadcházejících dnech změnu názvu účtu a podpisového vzoru u Poštovní 
spořitelny – př. Hrabíková 

- titul vzorného včelaře pro: MUDr. Břetislav Sklenář a Ing.Vladimír Šrámek (ZO 
Napajedla) a František Váňa (ZO Sehradice) – př. Hrabíková 
 

  
 Okresní výbor ČSV, o. s. Zlín zamítá: - 
 
Schváleno 9 hlasy členů OV, nikdo nebyl proti, zdržel se př. Kalenda. 
Ve Zlíně 7. 2. 2011 
 
                     Jaroslav Studeník                                              Mgr. Jana Hrabíková 
              předseda OO ČSV, o. s. Zlín                                jednatel OO ČSV, o. s. Zlín        


