
Usnesení z jednání 15. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konaní: 5. 9. 2011, restaurace Maja, Zlín – Příluky 

 

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

Babík, př. ing. Švancer, př. Ing. Kalenda, př. Horák, př. Hába, př. Otépka 

Omluven: př. Ţaludek (nemoc), 

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

Nepřítomen: př. Hnilica, př. Kolínek (čestný člen) 

Host: př. Ing. Straka 

Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav. 

 

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

- kooptaci př. Jaroslava Otépky za př. Mikela (ZO Malenovice, 68 let, 13 včelstev 

na Podkopné Lhotě) do okresního výboru ČSV Zlín 

- účast na krajském aktivu v Kostelci v sobotu 10. 9. 2011 - př. Studeník (cesťák), 

př. Ing. Švancer, př. Mgr. Hrabíková, př. Gerţa, př. Babík 

- účast na výstavě Ţivot na zahradě v Ostravě-Černé louce ve dnech 30. 9. - 2. 10. 

2011, společný stánek se včelaři z Polska (3 pro, 3 proti, 3 se zdrţeli), předseda 

rozhodl o účasti svojí větší vahou hlasu 

- udělení čestného odznaku Vzorný včelař př. Ing. Jaroslavu Stupkovi ze ZO ČSV 

Vizovice k 100. výročí zaloţení včelařského spolku za dlouholetou práci pro ZO 

- vyuţití finančního příspěvku 2000,- Kč na činnost OO od obce Jasenná pro činnost 

včelařského krouţku Jasenná, jehoţ zřizovatelem je OO 

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá: 
- zajistit dataprojektor a plátno na Krajský aktiv funkcionářů 

o Kdo: př. Mgr. Hrabíková 

o Termín: 10. 9. 2011 

 

- zaţádat na svazu o příspěvek na činnost včelařského krouţku Jasenná (jiţ pracuje 

1 rok) 

o Kdo: př. Mgr. Hrabíková 

o Termín: do 30. 9. 2011 

 

- zajistit ozvučení Krajského aktivu funkcionářů 

o Kdo: př. Ing. Švancer 

o Termín: 10. 9. 2011 

 

- zpracovat účetnictví OO ČSV Zlín podle metodiky RV 

o Kdo: př. Ing. Kalenda 

o Termín: do 25. 9. 2011 

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí: 
- kontrolu plnění usnesení z 14. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne 

6. 6. 2011 – př. Studeník 

- zhodnocení činnosti od poslední schůze (Kurz pro začínající včelaře 

v Napajedlích, Setkání krojovaných včelařů ve Skaličce, Kurz varroamonitoringu 

na Jasenné, Perla Zlínska 2011, Slezský den medu v Pszczyně v Polsku, atd.) - př. 

Studeník 



- informaci, ţe ve Slavičíně u př. Kadlece je asi nové ohnisko moru včelího plodu, 

proběhly odběry; další ohniska v Sehradicích, Loučce, Pozlovicích - př. Babík, př. 

Studeník 

- pozvání na setkání funkcionářů ZO a OO Zlínského kraje - př. Studeník 

- informace ze srpnového zasedání RV ČSV - př. Gerţa 

- výsledek kontroly účetnictví OO OKRK (našli nesoulad s metodikou vedení 

účetnictví podle RV, je třeba zpracovat peněţní deník a členění podle jednotlivých 

akcí) - př. Gerţa 

- aktualizaci webu okresního výboru k 4. 9. 2011 - př. Studeník 

- vyúčtování léčiva za okres Zlín a zaplacení faktur základními organizacemi - př. 

Hrabíková, př. Kalenda 

- informace o nové škole v Hranicích na Moravě pod hlavičkou PSNV - př. 

Studeník 

- poţadavek př. Okála na OKRK na písemné vyjádření ke své stíţnosti na ZO ČSV 

Zlín v souvislosti s nezajištěním dotace na ošetření včelstev aerosolem v zimním 

období v roce 2009 a podstupuje tento poţadavek předsedovi OKRK př. Gerţovi - 

př. Okál 

- informace o akcích, které v posledních měsících navštívil př. Okál 

- návrh na přípravu propagačního materiálu o včelaření ve Zlínském kraji a podpoře 

včelařů a uveřejnění v měsíčníku ZK Okno do kraje včetně informací o včelích 

produktech - př. Okál 

 

 

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

 

Schváleno 7 hlasy z 9 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných hlasovat, 2 se 

zdrţeli. 

 

Ve Zlíně 5. 9. 2011 

 

                     Jaroslav Studeník                                              Mgr. Jana Hrabíková 

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


