ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o. s.
Okresní organizace Zlín
Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
http://www.csvoozlin.cz

oozlin@vcelarstvi.cz

Zápis
z 1. schůze okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 1. 6. 2015
Místo a čas konání schůze: restaurace MAJA, Zlín – Příluky; zahájení v 19:00
Přítomni členové OV: př. Slavík, př. Hájek, př. Krátký, př. Dynka, př. Luka, př. Žaludek,
př. Bodlák
Přítomni členové OKRK: př. Machalíčková
Omluven: ---

Nepřítomen: ---

Hosté: členové starého OV a OKRK
Program:
1. Kontrola úkolů a plánu práce OV ČSV Zlín.
2. Plán průběžného předávání agendy od starého výboru.
3. Aktualizace a doplnění informací na webových stránkách OO ČSV Zlín.
4. Diskuse k návrhu nových stanov ČSV.
5. Různé.
6. Usnesení výborové schůze.
7. Závěr.

Ad 1)

Předseda OO ČSV, o. s. Zlín př. Slavík zahájil jednání, pozdravil přítomné
účastníky a hosty schůze výboru. Př. Studeník informoval přítomné o průběhu
okresní konference. Dále pak informoval nový výbor, že třetí objednávka léčiv pro
jednotlivé ZO musí být realizována centrálně, stejným způsobem jak byla
realizována první a druhá objednávka.

Ad 2)

Předseda př. Slavík informoval členy o postupném přebírání agendy a majetku
OO ČSV od př. Studeníka.
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Ad 3)

Předseda př. Slavík informoval výbor o nutnosti aktualizace údajů na webových
stránkách OO ČSV – Zlín.

Ad 4)

Př. Bodlák požádal výbor, aby na jeho adresu byly zasílány připomínky k návrhu
nových stanov ČSV, které pak centrálně zpracuje.

Ad 5)

Proběhla diskuse o možnosti zachování spolupráce s Polskými včelaři, zachování
stávající praxe v zapůjčování majetku OO ČSV na akce pořádané ZO ČSV v okrese
Zlín. Rovněž byla př. Okálem zmíněna potřeba doplnit učitele včelařství
a přednášející odborníky.

Ad 6)

1. usnesení z jednání výborové schůze OO ČSV, o. s. - Zlín

1. Okresní výbor OO schvaluje:
-

hodnocení průběhu okresní konference.

2. Okresní výbor OO ukládá:
-

př. Lukovi realizovat třetí objednávku léčiv pro základní organizace ČSV, o.s. okresu
Zlín v souladu se zavedeným systémem objednávek.
Termín: 10. 7. 2015

-

Zodpovídá: př. Luka

př. Bodlákovi zpracovat od základních organizací ČSV, o. s. okresu Zlín všechny
zaslané připomínky a návrhy k návrhu nových stanov ČSV.
Termín: 1. 8. 2015

Zodpovídá: př. Bodlák

3. Okresní výbor OO doporučuje:
-

co nejdříve aktualizovat kontaktní údaje a informace týkající se činnosti OO ČSV na
webových stránkách.
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4. Okresní výbor OO bere na vědomí:
-

kontrolu plnění úkolů ze 45. usnesení výborové schůze OO ČSV – Zlín.

-

postup předávání agendy a majetku OO ČSV mezi členy starého a nového výboru.

Výsledek hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Navržené usnesení bylo přijato přítomnými členy výboru OO ČSV, o. s. – Zlín.

Ad 7)

Závěr
V 20:35 schůzi okresního výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík, a
poděkoval členům starého výboru za jejich dobrou práci. Všem novým členům
popřál mnoho úspěchů v jejich nových funkcích.

Další řádná schůze OV ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 29. 6. 2015
v 19:00 na hotelu SOLE ve Zlíně.

Připomínky k zápisu zašlete elektronickou poštou na adresu předsedy OV ČSV, o. s.
(slavik@post.cz) nejpozději do 15. 6. 2015.

Ve Zlíně, dne 9. 6. 2015
Zapsal:

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Zápis a usnesení ověřil:

Krátký Karel
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