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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z. s. 
Okresní organizace Zlín 

Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
http://www.csvoozlin.cz        oozlin@vcelarstvi.cz 

 

Zápis 

ze schůze č. 2/2016 okresního výboru OO ČSV, o. s. – Zlín, konané dne 5. 2. 2016 

 

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:15 

Přítomni členové OV: př. Slavík, př. Krátký, př. Dynka, př. Žaludek, př. Luka, př. Hájek,                

př. Bodlák 

Přítomni členové OKRK: př. Machalíčková 

Hosté: př. Ševců 

Omluven: ---   Nepřítomen: --- 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

2. Informace od členů výboru - zdravotního referenta, pokladníka, referenta pro mládež, 

republikového výboru 

3. Postup přeregistrace OO ČSV 

4. Různé 

5. Usnesení výborové schůze 

6. Závěr 

 

 

Ad 1) Předseda OO ČSV, o. s. Zlín př. Slavík zahájil a vedl jednání výboru. Proběhla 

kontrola plnění úkolů z předchozí schůze, bylo konstatováno, že všechny úkoly jsou 

průběžně plněny. 

Ad 2) Pokladník a referent pro práci s mládeží zhodnotili činnost za uplynulý měsíc. 

Zdravotní referent informoval o sběru požadavků na léčiva. 
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Ad 3) Předseda informoval o postupu přeregistrace spolku. Výbor se domluvil na 

termínech pro ověření podpisů na čestných prohlášeních a registraci sídla spolku. 

Ad 4) V různém byly diskutovány následující podněty: 

- předseda informoval členy výboru o průběhu semináře pro zdravotní referenty. 

Akce proběhla 30.1.2016 v Hotelu SOLE za účasti zdravotních referentů ZO 

Zlínského kraje. 

- předseda informoval členy výboru o schůzce předsedkyně svazu mgr. J. 

Machové se včelaři ZO Zlín. 

 

Ad 5) usnesení z jednání schůze OV ČSV, o. s. - Zlín 

1. Okresní výbor ČSV, o. s. - Zlín bere na vědomí: 

- kontrolu plnění úkolů z usnesení 01/2016 výborové schůze OO ČSV – Zlín. 

 

Ad 6) Závěr 

V 20:22 schůzi výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík.  

Poděkoval členům výboru a hostům za jejich účast na schůzi. 

Další řádná schůze OV ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 2. 3. 2016 

v 19:00 v hotelu SOLE ve Zlíně. 

 

Připomínky k zápisu zašlete elektronickou poštou na adresu předsedy OV ČSV, o. s. 

(slavik@post.cz) nejpozději do 28. 2. 2016. 

 

Ve Zlíně, dne 9. 2. 2016 

Zapsal: Ing. Roman Slavík, Ph.D. 

Zápis a usnesení ověřil:  Krátký Karel 
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