Usnesení
z jednání /okresního aktivu/ OO ČSV z.s. ve Vsetíně konané dne:18.1.2018
v restauraci Bečva. v 15.00hod. Předsednictvo/okresní aktiv/ po schválení programu
jednání,projednání jednotlivých bodů programu,podstatných připomínek a diskuzních
příspěvků přijalo toto usnesení:
A) Schvaluje:
1/program jednání okresního aktivu.
2/ Návrh na vyznamenání přítele Vladimíra Minarčíka ,ZO Nový Hrozenkov
3/Zprávu o činnosti OO ČSV za rok 2018
4/ Rozdělení ZOHorní Lideč na stávající Horní Lideč a Novou ZO Lačnov vytvořenou na
k.ú.Lačnov.
5/ Návrh pokladní př.Markové nadále neevidovat spotřební materiál a DKP do výše 1 000Kč v účetnictví OO ČSV.
B) Bere na vědomí:
1/Informaci MVDr Šarlinové o aktuálním stavu MVP ve Zlínském kraji potažmo v okrese
Vsetín.Přítomným zástupcům ZO byla opředána mapa ohnisek MVP v roce 2018 v okrese
Vsetín.
2/ Informaci o dotačním programu Zlínského kraje na rok 2019 pro včelaře Zlínského
kraje,která je na stránkách ZK.
3/ Zprávu člena RV ČSV o jednání KKV ČR na sekretariátu a dopis předsedkyně ČSV a
Judr. Poupěho o soudním sporu a exekuci na majetek ČSV z.s.
C) Ukládá:
1/Každá ZO bude nadále evidovat a ukládat v CISU stavy včelstev k 1.5. běžného roku.
2/ Všem ZO v okrese odevzdat směsné vzorky zimní měli podle směrnice SVS nejpozději
do 12.února 2019 do věžáku SVS Vsetín.
3/ Všem ZO ČSV zaslat celoroční objednávku na všechna léčiva nákaz.referentu
př.Hajdovi do 31.března.2019. Email:petrhajda@seznam.cz
4/ Okresní aktiv ukládá př.Rosovi členu RV ČSV nehlasovat pro navýšení příspěvku na
člena,dokud se nevyřeší peníze na účtu Svépomocného fondu.
5/ Připravované vzdělávací a společenské akce poslat na Web OO ČSV př.Jurčíkovi s
požadavkem o umístnění na Webu – email:pavju@seznam.cz
Aktiv OO ČSV Vsetín se seznámil se současnou situací ve svazu,vyjádřil se
jednohlasně,že se jedná o managerské selhání celého předsednictva a vedení svazu,projednat
vše na VČS a podat informaci jednateli př.Kedroňovi včetně usnesení z těchto schůzí.
Zapsal: Rosa Jiří a Martinek Vlastimil

