
Usnesení z jednání 14. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konaní: 6. 6. 2011, restaurace Maja, Zlín – Příluky 

 

Přítomni: př. Studeník, př. Mgr. Hrabíková, př. Vyvlečka, př. Okál (čestný člen), př. ing. 

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

Omluven: př. Ing. Kalenda (nemoc od 15. 5. 2011) 

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:  

-  

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá: 
- dokončit vyúčtování a proúčtování VI. Včelařské akademie 

o Kdo: př. Ing. Kalenda 

o Termín: co nejdříve vzhledem ke zdravotnímu stavu (původní termín 

16. 5. 2011 nebyl splněn) 

o Kontrola: do konce června předsednictvo OO ČSV, o.s. Zlín + předseda 

OKRK ČSV, o.s. Zlín 

 

- po kaţdé schůzi zaslat všem členům OV a OKRK usnesení z výborové schůze 

o Kdo: př. Hrabíková 

o Termín: vţdy do týdne po výborové schůzi 

 

- předloţit účetnictví a peněţní deník OO ČSV, o.s. Zlín ke kontrole OKRK ČSV 

Zlín 

o Kdo: př. Ing. Kalenda 

o Termín: do 15. 6. 2011 (původní termín 31. 5. 2011 nebyl splněn) 

 

- zaslat ţádosti na poskytnutí dotace podle novelizovaného nařízení vlády 

197/2005 Sb. na sekretariát ČSV do Prahy - nákup léčiva, ošetření včelstev 

aplikací aerosolem, za činnost VKM 

o Kdo: př. Hrabíková 

o Termín: do 15. června 2011 

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí: 
- kontrolu plnění usnesení z 13. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne 

2. 5. 2011 – př. Studeník 

- Podzimní krajský aktiv funkcionářů - 10. září 2011, restaurace U dvou slunečnic, 

základní podrobnosti akce zašle v červnu př. Sciskala 

- informace předsedy ze zasedání předsedů KKV na sekretariátu ČSV dne 3. 5. 2011 

- př. Studeník 

- informace o včelařské pouti na sv. Hostýn a návštěvě přátel z Polska - př. Straka, 

př. Studeník, př. Gerţa 

- informace o zdravotním stavu včel na okrese Zlín - nové ohnisko MVP na 

Slopném - ochranné pásmo ve vyhlášce č. 4/2011 KVS Zlín - př. Studeník 

- informace o novém nařízení č. 5/2011 KVS Zlín - tlumení varroázy - př. Babík 

- informace o objednání léčiv pro ZO okresu Zlín - př. Babík, př. Hrabíková 



- návrh na udělení svazového vyznamenání Vzorný včelař př. Pavlu Šťastnému, př. 

Jiřímu Hnilicovi ze ZO Vizovice při příleţitosti 100 let od zaloţení ZO a př. 

Zdeňkovi Machů ze ZO Újezd u Valašských Klobouk a návrhy schvaluje - př. 

Studeník 

- navrhuje jako odměnu za pomoc při přípravě a realizaci VI. Včelařské akademie 

udělení svazového vyznamenání Vzorný včelař členům OV, OKRK, kteří nemají 

Vzorného včelaře (Studeník, Kalenda, Hrabíková, Babík, Vyvlečka, Ţaludek, 

Horák, Ševců, Gerţa); dále: Zdeněk Pavelka ZO Trnava, Jaroslav Matoušek, Anna 

Matoušková, Zdeněk Barvík, Petr Poníţil, Pavel Hurta ZO Zlín, Milan Přikryl, 

Rostislav Očadlík ZO Napajedla, Josef Fuksa ZO Lukov; dlouholetá pomoc členů 

ZO Fryšták bude oceněna později v souvislosti s výročím zaloţení včelařského 

spolku - př. Studeník, př. Hrabíková 

- informace o přípravě a zabezpečení Kurzu pro začínající včelaře v Napajedlích 

okresním výborem - př. Ţaludek, Studeník, Hrabíková 

- informace o Kurzu varroamonitoringu na Jasenné dne 9. 7. 2011 a organizační 

zajištění - př. Studeník, př. Hrabíková 

- nákup ochranných pomůcek pro VKM Jasenná, jehoţ je zřizovatelem OO ČSV 

Zlín a obdrţení dotace od obce Jasenná pro krouţek - př. Studeník 

- informaci o akci u př. Havlína - koná se pouze v sobotu 25. června 2011, doprava 

individuálně  - př. Studeník 

- ţádost o spolupráci ve věci řešení stíţnosti pana Josefa Halašky, Lukov 162 na 

obtěţování včel souseda Karla Skřítka, Lukov 72 a podstoupí tuto ţádost 

k posouzení svazové právničce na sekretariát ČSV - př. Studeník 

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín zamítá: 
- návrh předsedy Studeníka na neudělení finanční odměny jeho osobě za organizaci 

VI. Včelařské akademie a zároveň OV potvrzuje schválenou částku na minulé 

schůzi 

 

Schváleno 7 hlasy ze 7 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných hlasovat. 

 

Ve Zlíně 6. 6. 2011 

 

                     Jaroslav Studeník                                              Mgr. Jana Hrabíková 

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


