Zápis z jednání KKV 24.3.2017 - Nasavrky
přítomní zástupci okresů: Poništ - okres Frýdek-Místek, Pospíšil - okres Bruntál, Segeťa okres Nový Jičín, Čecháček - okres Opava,
omluveni: Gazda - okres Ostrava, Marcol - okres Karviná
program jednání
1 - informace o jednáních předsedy KKV
2 - pozemek CSV Doubrava a Opava - Info
3 - dotace MS kraje
4 - včelařské kroužky - dotace
5 - Výstava Život na zahradě
6 - organizační záležitosti
7 - závěr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Informace o jednáních předsedy KKV MS Kraje

1.2.2017 jednání s ing. Filgasem - kulatý stůl na MS kraji - jednání spolků o krajském
dotačním programu 2017
9.2.2017 jednání s náměstkyní pí. Uvírovou - představení CSV a jeho organizační
struktury,prezentace včelařských kroužků (25 kroužků, cca 250 dětí)
7.3 - úvodní jednání na výstavišti Černá louka ohledně pořádání včelařské výstavy. Je
schválená žádost 50 000Kč od MS kraje na konání výstavy a 50 000 od CSV.
21.3. koordinační schůzka s českým svazem zahrádkářů




CSZ má 60 let výročí a budou se podílet na větší obsazeností programu
možnost konání přednášek v samostatném sále
20.6.2017 v 9:00 proběhne koordinační schůzka se zahrádkáři u p. Boháčové (Černá
louka) - upřesnění programu a organizace výstavy.
Nahlásit požadavek na počet reklamních letáků.

2 - Informace o pozemcích ve vlastnictví CSV v našem kraji

Opava Jaktař - pozemek CSV. Přihlásili se zájemci o koupi (nabízená cena 200 Kč/m2).
Pozemek není v současné době k prodeji. Momentálně je předmětem pronájmu.
Karviná Doubrava - pozemek CSV. Tento pozemek je nabízen k prodeji.

3 - dotace MS Kraje do včelařství

Částka určená pro dotaci na obnovu úlů pro rok 2017 činí 1,5 mil pro kraj
navržené rozdělení dle okresů:
Karviná ......200 000Kč
Bruntál........250 000Kč
Nový Jičín......300 000Kč
Opava........250 000Kč
Frýdek Místek......400 000Kč
Ostatní .......100 000Kč
Podmínky dotace na obnovu úlů
Uznatelné náklady na obnovu úlů bude za období od 1.3.2017 do 30.9.2017
Vyplacení přiznaných dotací žadatelům do 17.10.2017
Nespotřebované fin. prostředky budou vráceny na účet kraje do 30.10-2017
Vyúčtování dotace proběhne do 30.11.2017
Administrace krajské dotace - Bruntál , Karviná, N.Jičín, F. Místek i Opava- administrují sami
Formuláře žádosti o dotaci z MSK na OO CSV byly rozeslány. Nutno je vyplnit a odeslat na
kraj do 31.3.2017.
10% dotace je určeno na administraci dotace (cestovné, pronájmy, DPP).
Navrhované podmínky dotace jsou stejné jako v roce 2016 + bude možnost k zakoupeným
úlům zakoupit i rámky. Počet rámků dle zakoupené sestavy.
(minimálně 3 maximálně 10 úlů na jednoho žadatele + možnost pořídit v rámci dotace i
rámky do zakoupených úlů. Dotační částka na jeden obnovený úl bude 1000Kč, při
vybaveném úlu rámky bude navýšena o 300 Kč.)
4 - Dotace pro včelařské kroužky

Dotace pro VKM v kraji činí 300 000Kč. 10% dotace je určena na administraci.
O dotaci může požádat VKM, který má zřizovatele.
Okresy nahlásí do 20.4.2017 předsedovi KKV př. Poništovi počty VKM, které mají zájem o
dotaci z kraje.
Jednotlivé OO CSV zmocní OO CSV Frýdek Místek administrací dotace pro VKM.
Formulář ke zmocnění vypracuje př. Poništ a rozešle předsedům okresů do 10.4.2017

5 - Výstava Život na zahradě

Výstava se uskuteční na výstavišti Černá louka v Ostravě ve dnech 22.9 - 24.9. 2017
Zajištění výstavy:
Bruntál - propagace práce s mládeží, poradenský koutek
Nový Jičín - medokavárna
F. Místek - zajištění expozice, ukázka medobraní, soutěž nejlepší medovina a perník.
Opava - soutěž o nejlepší med,
Soutěž o regionální potravinu (med s certifikací)
Ceny ,poháry a diplomy pro vítěze zajistí okres Frýdek Místek
Další organizační záležitosti budou řešeny v průběhu roku.

6 - Organizační záležitosti KKV

Okres Karviná - vypsat registrační list včetně přeregistrace
Aktiv funkcionářů MS Kraje se bude konat dne 2.9.2017 od 9:00 v Sedlnicích v kulturním
domě. (za letištěm Mošnov).
Okresy nahlásí návrhy na ocenění KKV. Termín do 31.7.2017
Předseda KKV rozešle návrh rámcové smlouvy o spolupráci jednotlivých okresů v rámci KKV.
Termín do 30.5.2017.
7 - Závěr

Na závěr jednání předseda př. Poništ poděkoval přítomným a jednání ukončil.
Zapsal: Martin Pospíšil

