
Usnesení z jednání 11. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín 
 

Datum a místo konaní: 7. 3. 2011, restaurace Maja, Zlín – Příluky 

 

Přítomni: př. Studeník, př. Mgr. Hrabíková, př. ing. Kalenda, př. Vyvlečka, př. Okál, př. ing. 

Babík, př. Ţaludek, př. Horák, př. ing. Švancer, př. Hába 

Omluven: př. Kolínek 

Hosté za OKRK: př. ing. Bábek Václav, př. Ševců, př. Gerţa Ivo 

Nepřítomen: př. Hnilica 

Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav. 

 

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

- změnu ve sloţení vyslané delegace (ve sloţení př. Studeník, Gerţa, Ing. Straka, 

jako náhradníci: Ing. Kalenda, Ing. Babík) na vědeckou konferenci do Katowic 

v pondělí 4. dubna 2011 a úterý 5. dubna 2011 

 

 Okresní výbor ČSV, o. s. Zlín ukládá: 
- zajistit dataprojektor pro jarní aktiv dne 12. března 2011   

o Kdo: př. Hrabíková 

o Termín: 12. března 2011 

- připravit pozvánku na kurz pro začínající včelaře na 11. června 2011 

(přednášející: př. Marada, ing. Babík) 

o Kdo: př. Hrabíková 

o Termín: 23. března 2011 

 

 Okresní výbor ČSV, o. s. Zlín bere na vědomí: 
- kontrolu plnění usnesení z 10. výborové schůze OV ČSV, o. s. Zlín dne7. 2. 2011 

– př. Studeník 

- program Jarního aktivu funkcionářů ZO a OV dne 12. března 2011 – př. Studeník, 

př. Hrabíková 

- informace o zhotovení třetího rollupu Sedm divů včely medonosné, vyzvednutí ve 

čtvrtek v Kroměříţi ve firmě Linear – př. Studeník 

- informace o zakoupení dvou sad fotopanelů v celkové ceně 4 tis. Kč z Nasavrk a 

umístění jedné sady po akademii u př. Studeníka a druhé u př. Horáka pro činnost 

včelařských krouţků i zapůjčení u jmenovaných – př. Studeník 

- zhotovení nástěnek o činnosti krouţků, krojovaných, základních organizací a 

okresní organizace – př. Studeník 

- výběr tašek pro akademii od firmy Zeroz – př. Studeník, př. Okál 

- informace o smlouvě OO a ZK o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

Zlínského kraje – př. Studeník, př. Kalenda 

- informace o průběhu příprav VI. Včelařské akademie a plnění jednotlivých úkolů 

- informace o přípravě včelařských novin (předpokládaná cena 5 tis. Kč, účastník 

dostane při prezenci v neděli i sobotu) – př. Okál 

- zprávu o výsledku kontroly Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí odběru 

vzorku medu ze dne 9. 12. 2010, č. j. BB739 – 4/2010  - př. Vyvlečka 

- informace z pracovní porady okresních zdravotních referentů a inspektorů KVS 

pro oblast Morava – př. Babík 

- informace o termínu (23. 3. 2011) zasedání výběrové komise k Podprogramu pro 

začínající včelaře ZK – př. Studeník, př. Švancer 



- ţádost organizátorů soutěţe Zlatá včela pro včelařské krouţky o pomoc při 

zajištění akce (např. jako členové komisí, oficiální zahájení) – př. Ţaludek, př. 

Švancer 

- informaci o jmenování přednášejících odborníků Pracovní společností 

nástavkových včelařů (př. Ing. Kalenda, př. Ing. Babík), mohou přednášet 15 ze 17 

témat – př. Studeník 

 

 Okresní výbor ČSV, o. s. Zlín zamítá: - 
 

 

Schváleno 9 hlasy členů OV. 

Ve Zlíně 7. 3. 2011 

 

                     Jaroslav Studeník                                              Mgr. Jana Hrabíková 

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


