Usnesení z jednání 16. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konaní: 3. 10. 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. Ţaludek
Omluven:
Hosté za OKRK: př. Gerţa, př. ing. Bábek, př. Ševců
Nepřítomen: př. Kolínek (čestný člen), př. Hnilica, (př. Otépka)
Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav.
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
- uhrazení cestovních nákladů včelařům podílejícím se na zajištění prezentace
včelařů okresu Zlín a Zlínského kraje na výstavě Ţivot na zahradě v Ostravě ve
dnech 29.9-2.10. 2011 (7 pro, 1 se zdrţel)
- vytvoření Komise pro kočování pod vedením př. Babíka se členy př. Vyvlečka, př.
Hnilica
- vytvoření Komise pro včelařské krouţky pod vedením př. Ţaludka se členy př.
Studeník, př. Horák
- vytvoření Inventarizační komise pod vedením př. Kalendy se členy př. Gerţou a
př. Bábkem z OKRK
- ponechat 500 ks tašek po letošní akademii pro další akademii v roce 2013
- změnu času začátku příštího jednání okresního výboru OO ČSV, o.s. Zlín - 7. 11.
2011 v 18 hod.
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
- zaţádat na svazu o příspěvek na činnost včelařského krouţku Jasenná (začal
pracovat v říjnu 2011)
o Kdo: př. Mgr. Hrabíková
o Termín: do 31. 10. 2011
-

poslat písemný poţadavek na zajištění finančního krytí – „na podporu svazové
činnosti pro rok 2012“ na Zlínský kraj
o Kdo: př. Mgr. Hrabíková, př. Studeník
o Termín: do 4. 10. 2011

-

Komisi pro kočování vytvořit návrh Kočovného řádu pro náš okres Zlín
o Kdo: př. Ing. Babík
o Termín: do 5. 12. 2011

-

Komisi pro včelařské krouţky zmapovat činnost VKM okresu Zlín
o Kdo: př. Ţaludek
o Termín: do 5. 12. 2011

-

Inventarizační komisi provést inventarizaci majetku OO ČSV, o.s. Zlín
o Kdo: př. Kalenda
o Termín: do 5. 12. 2011

-

dopracovat účetnictví OO ČSV Zlín podle metodiky RV
o Kdo: př. Ing. Kalenda
Termín: do 20. 10. 2011

-

provést kontrolu úhrady faktury od společnosti Poradce s. r. o. s var. symbolem
49024494 ze dne 24. 11. 2010 (k úhradě chybí 1.046,50 Kč)
o Kdo: př. Ing. Kalenda
o Termín: do 20. 10. 2011

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení z 15. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne
5. 9. 2011 – př. Hrabíková
- informace z Krajského aktivu zástupců ZO a OO v Kostelci-Zlíně dne 10. 9. 2011
a zhodnocení této akce - př. Švancer, př. Hrabíková, př. Studeník, př. Kalenda
- informace o stavu zpracování materiálů pro Zlínský kraj -př. Studeník, př.
Hrabíková
- informace o vyhodnocení Perly Zlínska 2011 (kategorie med, kategorie medovina
- letos nehodnocena, byly pouze tři vzorky) - př. Studeník, př. Okál
- zhodnocení účasti a prezentace včelařů okresu Zlín a Zlínského kraje na výstavě
Ţivot na zahradě v Ostravě-Černé louce ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2011 (regionální
výstava Moravskoslezského kraje) - př. Studeník
- stav pokladny a BÚ Okresní organizace ČSV, o.s. Zlín, léčivo doposud nezaplatila
ZO Velký Ořechov - př. Kalenda
- informace o čerpání Podprogramu pro začínající včelaře ze Zlínského kraje - př.
Studeník
- informace o činnosti OKRK za poslední měsíc (zhodnocení účasti OO ČSV, o.s.
Zlín na výstavě v Ostravě; dořešení podnětu př. Okála k nevyplacení dotace za
ošetření aerosolem za rok 2009 - písemné vyjádření předsedy KRK ZO Zlín př.
Kapkové) - př. Gerţa
- informaci o dalším ohnisku moru včelího plodu ve Slavičíně - př. Vyvlečka
- informace o pořádání Medařské soutěţe (na říjnové seanci prodej jednotných
sklenic do soutěţe a další informace o soutěţi) a o dalších akcích ZO ČSV Zlín př. Kalenda
- informaci, ţe doposud nebyl doloţen doklad od ZO ČSV Zlín-Malenovice
o schválení kooptace př. Otépky členem okresního výboru okresní organizace ČSV
Zlín
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 dne 3.10. 2011
Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

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

