Usnesení z jednání 18. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konaní: 5. 12. 2011, restaurace Park Hotel Zlín na Růmech
Přítomni: př. Studeník, př. Mgr. Hrabíková, př. Vyvlečka, př. Okál (čestný člen), př. ing.
Švancer, př. Ing. Kalenda, př. Horák, př. Ţaludek, př. Otépka (bez moţnosti hlasování do
doby, neţ ZO Zlín-Malenovice dodá doklad o kooptaci do OV)
Omluven: př. ing. Babík, př. Kolínek (čestný člen), př. Hába
Hosté za OKRK: př. Gerţa, př. ing. Bábek, př. Ševců, př. Hnilica
Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav.
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
- napsat a poslat dopis na svaz o způsobu jmenování př. Ing. Kalendy členem
Dozorčí rady SOU Nasavrky (pro 4 hlasy, proti 1 hlas, 2 se zdrţeli)
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
- poslat do ZO mail s ţádostí o předloţení návrhů na kandidáta na předsedu svazu
do 31. 12. 2011
o Kdo: Mgr. Jana Hrabíková
o Termín: do 10. 12. 2011
-

vyúčtovat 2 tis. Kč na činnost krouţku okresní organizaci od obce Jasenná pro
VKM při OO
o Kdo: Jaroslav Studeník
o Termín: do 15. 12. 2011

-

předsednictvu projednat stav účetnictví a rozhodnout o případném průběţném
auditu roku 2011
o Kdo: předsednictvo
o Termín: do 15. 12. 2011

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení ze 17. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín dne
7. 11. 2011 - př. Studeník
- zhodnocení činnosti OO ČSV Zlín v roce 2011 - př. Studeník
- informace o současném stavu vyúčtování dotace 1.D. - př. Hrabíková
- informaci, ţe př. Ing. Kalenda se stal členem Dozorčí rady SOU Nasavrky bez
konzultace a stanoviska naší okresní organizace - př. Studeník
- informaci o kontrole účetnictví roku 2010 auditorskou firmou a návrh na průběţný
audit stavu účetnictví v letošním roce - př. Studeník, př. Gerţa
- návrh plánu práce na rok 2012 - př. Studeník
- informaci, ţe finanční rozpočet na rok 2012 bude připraven na další schůzi podle
plánu práce - př. Ing. Kalenda
- informaci, ţe o odměnách funkcionářům OO za rok 2011 rozhodne na
následujícím zasedání předsednictvo a přiznanou odměnu zašle funkcionářům na
osobní běţný účet nebo poštovní poukázkou typu C do 23. 12. 2011 - př. Studeník
- výběr návrhu PF 2012, objednat u p. Přikryla 30 ks a elektronickou verzi - př.
Studeník, př. Ing. Švancer
- informaci o průběhu soutěţe o nejlepší med pořádaný ZO ČSV Zlín, všechny
vítězné medy jsou od př. Fuksy z Lukova- př. Ing. Kalenda

-

předání propagačních materiálů DVD Včelařův rok 1. díl, 2. díl pro ZO od
Republikového výboru, ZO budou předány osobně nebo zaslány poštou spolu se
Zpravodajem ZO ČSV Zlín v prosinci 2011 - př. Gerţa

Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín zamítá:
Schváleno 6 hlasy ze 7 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných hlasovat, 1 se
zdrţel.
Ve Zlíně dne 5. 12. 2011
Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín

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

