Usnesení z jednání 12. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konaní: 28. 3. 2011, restaurace Maja, Zlín – Příluky
Přítomni: př. Studeník, př. Mgr. Hrabíková, př. ing. Kalenda, př. Vyvlečka, př. Okál (čestný
člen), př. ing. Babík, př. ing. Švancer, př. Hába
Omluven: př. Kolínek (čestný člen), př. Ţaludek, př. Horák
Hosté za OKRK: př. ing. Bábek, př. Ševců, př. Gerţa, př. Hnilica
Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav.
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje: Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
- zajistit ozvučení pro sobotní část VI. Včelařské akademie v Kostelci
o Kdo: Ing. Švancer
o Termín: 9. dubna 2011
-

zajistit dataprojektor a plátno pro sobotní část VI. Včelařské akademie v Kostelci
o Kdo: Mgr. Hrabíková
o Termín: 9. dubna 2011

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení z 11. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne
7. 3. 2011 – př. Studeník
- informace včelaře Jaroslava Praţáka (osobní návštěva) o poničení kočovného vozu
a jeho zařízení vandaly ve Zlíně na Rumech ve dnech 13. a 15. března 2011
(ukázky fotografií) a doporučuje potvrdit za okresní výbor tuto škodu pro
Svépomocný fond ČSV
- zhodnocení Jarního aktivu funkcionářů ZO a OV ČSV Zlín dne 12. března 2011
(případný podzimní aktiv bude 10. září 2011)
- informace o podpisech smluv (Zlínský kraj, město Zlín, firma PARTR, ZDV
Fryšták, př. Mikel) – př. Studeník, př. Hrabíková
- informace o přípravě sborníku (grafická úprava Vojtěch Daněk), korekturách (př.
Hrabíková) a jeho tisku (v tiskárně paní Zichové) – př. Studeník
- informace o přípravě akademických novin, tuţek (600 ks u spol. Reda), prospektů
do tašek účastníků akademie, tašek (firma ZEROZ ve Štípě) – př. Studeník
- informace o zaslání oficiálních pozvánek hostům a přednášejícím – př. Studeník,
př. Švancer, př. Hrabíková
- informace o vysílání televize RTA dne 22. 3. 2011 v pořadu Host dne s přítelem J.
Studeníkem o včelaření, začínajících včelařích, akademii (odkaz na vysílání na
webu zaslán do ZO)
- informace o vysílání šotu televizí RTA dne 24. 3. 2011 v Minutách z regionu – př.
Studeník, př. Okál
- počet přihlášených účastníků se zaplaceným poplatkem – sobota 64 a na neděli
338, celkem 412 – př. Kalenda
- organizační zabezpečení sobotní části VI. Včelařské akademie v Kostelci a nedělní
části ve Fryštáku
- objednání 4 pokojů pro přednášející (př. Zelený, př. Sojka) a hosty z Polska
(4 osoby) – př. Okál, př. Studeník

-

mail (stíţnost) př. Tomáše Pokorného adresovaný předsedovi OV – př. Studeník

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín zamítá: Schváleno 6 hlasy ze 7 členů OV oprávněných hlasovat.
Ve Zlíně 28. 3. 2011
Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

Mgr. Jana Hrabíková
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

