Usnesení z jednání 13. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konaní: 2. 5. 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, př. Kolínek (čestný člen), př. Ţaludek, př.
Horák
Hosté za OKRK: př. ing. Bábek, př. Ševců, př. Gerţa, př. Hnilica
Host: př. Ing. Straka
Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav.
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
- finanční odměnu př. Studeníkovi za organizaci VI. Včelařské akademie
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
- dokončit vyúčtování a proúčtování VI. Včelařské akademie
o Kdo: př. Ing. Kalenda
o Termín: 16. května 2011
-

zaslat formulář objednávky léčiva do ZO mailem a upozornění na zaslání seznamů
včelařů ošetřujících včelstva
o Kdo: Mgr. Hrabíková
o Termín: 9. května 2011

-

objednat léčivo pro ZO
o Kdo: Mgr. Hrabíková, Ing. Babík
o Termín: do konce května 2011

-

předloţit účetnictví a peněţní deník OO ČSV, o.s. Zlín ke kontrole OKRK ČSV
Zlín
o Kdo: př. Ing. Kalenda
o Termín: do 31. května 2011

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení z 12. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne
28. 3. 2011 – př. Studeník
- vyhodnocení VI. Včelařské akademie (pozitiva, negativa, ohlasy účastníků)
- informace o průběhu Zlaté včely - př. Ţaludek, př. Švancer, př. Horák, př. Studeník
- informace o druţbě s Poláky, jejich návštěvě na akademii a naší delegace v Polsku,
dalších moţnostech vzájemné spolupráce - př. Straka, př. Studeník, př. Gerţa
- informace o stavu vyúčtování a proúčtování finanční stránky VI. Včelařské
akademie - př. Ing. Kalenda
- ţádost př. Okála na OKRK na provedení revize činnosti ZO ČSV Zlín (viz. dopis
pro OKRK) - př. Okál
- návrh na udělení svazového vyznamenání Vzorný včelař př. Karlu Hejtmánkovi,
př. Františku Sušilovi, Svatopluku Humpovi ze ZO Vizovice při příleţitosti 100 let
od zaloţení ZO - př. Hnilica
- informace o stíţnosti okresní organizace ČSV Uherské Hradiště k ÚKRK RV (viz.
web OV) - př. Studeník

-

informace předsedy o zasedání zástupců KKV na sekretariátu v Praze - př.
Studeník
problémy kočujících včelařů, nutnost zpracování kočovného řádu - př. Studeník,
př. Hába
informace o přípravě Kurzu pro začínající včelaře v Napajedlích okresním
výborem - př. Ţaludek, Studeník, Hrabíková
seznam začínajících včelařů schválených Radou ZK, kteří obdrţí dotaci
z Podprogramu pro začínající včelaře z rozpočtu ZK

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín zamítá:
- udělení svazového vyznamenání Zaslouţilý včelařský pracovník př. Pavlu
Šťasnému a Vzorného včelařského pracovníka př. Jiřímu Hnilicovi ze ZO
Vizovice, neboť toto udělení vyznamenání nespadá do kompetence OV, ale
Republikového výboru (viz. Řád ČSV pro udělení čestných ocenění - článek 4,
článek 13); návrhy OV vrací výboru ZO Vizovice
Schváleno 7 hlasy z 8 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných hlasovat.
Ve Zlíně 2. 5. 2011
Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

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

