
Usnesení z jednání 17. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín 
 

Datum a místo konaní: 7. 11. 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: př. Kolínek (čestný člen) 

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

Hosté: př. Gerţa 

Nepřítomen: (př. Otépka) 

Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav. 

 

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

- nákup tonerů a 2 ks balíků pro kaţdého z funkcionářů: Studeník, Hrabíková, 

Kalenda 

- uskutečnit prosincovou schůzi OO ČSV Zlín v Park Hotelu Zlín (Růmy 1393) od 

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: nově př. Studeník (Mgr. Jana Hrabíková nesplnila) 

o Termín: do 15. 11. 2011 

 

- provést audit financí za rok 2010 okresní organizace ČSV, o.s. Zlín 

o Kdo: př. Studeník 

o Termín: do 30. 11. 2011 

 

- připravit plán činnosti OO na rok 2012 

o Kdo: př. Studeník, Hrabíková 

o Termín: do 5. 12. 2011 

 

- vyţádat si od ZO termíny výročních členských schůzí v roce 2012 do 30. 11. 2011 

o Kdo: př. Hrabíková 

o Termín: do 5. 12. 2011 

 

- vyúčtovat příspěvek ZK pro okresní organizaci za rok 2011 (doklady) 

o Kdo: př. Kalenda, Studeník 

o Termín: do 20. 11. 2011 

 

 Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí: 
- kontrolu plnění usnesení z 16. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne 

3. 10. 2011  

- informace ze zasedání předsednictva okresního výboru ze dne 7. 11. 2011 - př. 

Studeník 

- informace o účasti vedoucích VKM z okresu Zlín na školení v Nasavrkách dne 21 

- 23. 10. 2011 (Studeník, Ţaludek, Horák, Kučerová - Malenovice, Petruţelka - 

Veselá), informace o pracovních listech, které obdrţeli pro práci ve VKM 

- informace př. Háby o jeho účasti na semináři okresních chovatelských referentů 

v Nasavrkách ve dnech 28. - 29. 10. 2011 



- oběţník č. 3/2011 - dotace1.D. Podpora včelařství ve výši 97,50 Kč na jedno 

zazimované včelstvo 

- dotaci podle nařízení 197/2005 Sb. novelizované - v technické pomoci je 

koeficient 1,0 (včelařské zařízení, vzdělávací akce, …) 

- zprávu OKRK o výsledku kontroly účetnictví okresní organizace ČSV, o.s. Zlín za 

rok 2011 - př. Gerţa 

- ţádost OO ČSV Vsetín o moţnosti nechat si vyrobit rollupy podle našich návrhů, 

kdy poměrná část grafických prací bude přefakturována k úhradě OO ČSV Vsetín  

- objednávku acetonu pro jednotlivé ZO - př. Hrabíková 

- obdrţení dotace za aerosol a její přeposlání do ZO - př. Hrabíková 

- informace o medové soutěţi ZO Zlín dne 26. 11. 2011 na Sole - př. Kalenda 

 

 

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

 

Schváleno 8 hlasy z 9 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných hlasovat, 1 se 

zdrţel. 

 

Ve Zlíně dne 7. 11. 2011 

 

                     Jaroslav Studeník                                              Mgr. Jana Hrabíková 

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


