OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání výboru OO ČSV F - Místek
Frýdlant nad Ostravicí 15.6.2017 - restaurace Roka
Přítomní za OO ČSV FM:
Poništ, Kopeček, Machač, Zielina, Haleš, Hajný, Burda, Polášek
Za OKK: Barták, Březina
Omluveni: Tříska, Mgr. Kožušník, Bc. Poništ, Ing. Kohut

Program
1. Úvod – uvítání členů OO ČSV FM, došlá a odevzdaná pošta
2. Zajištění mimořádné okresní konference – info zápisy
3. Zhodnocení kurzu chovu matek 10.6. a 11.6.2017 v Dolní Lomné a Pržně
4. Zpráva nákazového referenta – objednávky léčiv viz protokol
5. Dotace z MSK, zajištění výstavy Život na zahradě
6. Organizační
7. Diskuze a závěr
Ad 1)
Provedl předseda OO a seznámil s programem – ten schválen všemi účastněnými, dochází zápisy z
mimořádných čl. schůzí – zatím ze 13 ZO. Předseda Radim Březina představil celý výbor ZO a seznámil
s činností ZO Frýdlant nad Ostravicí.
Ad 2)
Návrh pracovního předsednictva a komisí bude řešen na mimořádné okresní konferenci. Docházejí
zápisy z členských schůzí.
Kandidáti do OKK – budou představeni na Mimořádné okresní konferenci.
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Na programu Mimořádné okresní konference bude navržen 1 bod a to dovolba člena OKK a
náhradníků, včetně schválení usnesení.
Ad 3)
Kurz proběhl v Pržně 11.6.2017 – 17 účastníků, poděkování Mgr. Kožušníkovi za zajištění
kameramana a bude DVD. Cena za videoprojekci schválená 2.500,- Kč včetně dodání DVD v počtu 30
ks. Kurz v Dolní Lomné, který se měl konat 10.6.2017 př. Carbol zrušil bez udání důvodu. Takový
postup je velice nezodpovědný.
Ad 4)
Předseda OO informoval o schůzce KKV ze dne 15.6.2017 – zápis bude na okresních stránkách a podal
zprávu od nákazového referenta
Ad 5)
Na výstavu zajištěno obsazení služeb
Instalace čtvrtek 21.9.2017: Poništ, Kobielusz
Služba pátek 22.9.2017: Zielina, Haleš
Služba sobota 23.9.2017: Barták, Březina
Služba neděle 24.9.2017: Polášek, Hajný
Ad 6)
Organizační:

1. Rezignace Bc. M. Carbola - bereme na vědomí
2. Předání dokladů – předávací protokol o předání funkce včetně šanonů a účetních
dokladů – NESPLNĚNO – postupuje se k řešení OKK

(Přítel Kopeček uvádí, že doklady chtěl předat, avšak nový předseda je odmítnul, a tak je spálil.
Konstatoval, že nic předávat nebude. Tato informace se nezákláda na pravdě jelikož byl předán pouze
1 šanon a předseda OO ČSV F-M př. Poništ požaduje písemné předání všech dostupných materiálů a
hlavně účetních dokladů a zápisů OKK z minulosti)
3. Výkup vosku – bude řešeno na srpnovém zasedání
4. Evidenční listy VKM neodevzdali – Knödlová, JUDr. Kowalczyk, Vitula, Dvorský,
Vavřík - nutno urychleně dodat (T : 30.6.2017)
5. Dotace na výměnů úlu je vyčerpána – celkem požadavek na 348 úlů – limit byl 277
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Bude se žádát o další finance z kraje. Termín dodání žádostí je k rukám předsedy 30.6.2017. Následně
je třeba vyřizovat kontrolní a likvidační protokoly, včetně faktur dle pokynů. Na stránkách okresu i
ČSV je informace o podmínkách čerpání dotace. Info podává předseda i funkcionářům telefonicky,
pokud něco nechápou.
6. Předseda OO vyzývá funkcionáře okresu o dodání návrhu osobností, které budou
oceněny na aktivu funkcionářů 2.9.2017 v Sedlnicích. Aktivu se účastní i paní
předsedkyně Mgr. Machová
7. Podána informace, že dotace na Zlatou včelu byla odevzdaná na kraj a i vyúčtování
do Nasavrk a náš okres požádal o dotaci na letošní rok 300.000,- Kč
Komise na kraji doporučila zastupitelstvu a po schválení budou stanoveny podmínky čerpání. Návrh
již podal předseda komise J. Machač. Bude posouzeno POO ČSV F-M. Dotace je pro celý MSK a
předseda OO ČSV F-bude opět požadovat po vedoucích VKM zprávu o činnosti za uplynulé období a
přiloží tyto materiály k již odevzdaným almanachům. Zatím ještě almanachy neodevzdali VKM Dobrá
a Dobratice. Tyto almanachy byly taktéž odevzdány na MSK kraj jako prezentace náměstkyni
hejtmana paní J. Uvírové.
8. Výdej léčiv bude opět z garáže nákazového referenta Mgr. Kožušníka na Ostravici a
spolu s fakturou si je odeberou jednotliví zástupci ZO. O termínu budou informování
e-mailem. Bude nutná výpomoc při skládání, balení pro ZO a distribuci – Radim
Burda, Jaroslav Barták – slíbili výpomoc
Předseda OO ČSV F-M opět vyzývá k dodržování metodiky léčení včelstev a hlavně k účelnosti a
dobrému hospodaření s léčivy. ZO v ČSV z.s. objednávají násobně více léčiv než mají včelstev. Hrozí
snížení dotace od MZe na 50% z nynějších 70%.
Ad 7)
V diskuzi byly vznášeny požadavky na soustřeďování účetních dokladů na administraci 1D. Byla
podána informace o schůzce předsedy OO a předsedy OKK s primátorem F-M ohledně prostorů pro
schůzovací činnost, která se uskuteční 19.6.2017.
POO navrhlo, že v červenci 2017 se nebude konat zasedání OO – schváleno všemi přítomnými.
Operativně se svoláme pokud bude nutno něco neodkladně řešit.
POO ČSV F-M vyzývá funkcionáře ZO k doplňování chybějících kontaktních adres a tel. čísel na našich
okresních stránkách a posílá je k rukám okresního webmastera.
POO konstatovalo, že informace a zápisy jsou dodávány ihned po doručení a vyslovuje pochvalu za
dobrou práci.
Dušan Polášek poukázal na tvorbu a přemísťování oddělků v ochranných pásmech – nutno dodržovat
veterinární předpisy (úsekoví důvěrníci musí sledovat a hlásit pohyby nehlášených včelstev)
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Předseda poděkoval Radimu Březinovi za zorganizování prostorů a pohoštění pro dnešní zasedání
OO, popřál novému výboru hodně sil a úspěchu při vedení ZO Frýdlant nad Ostravicí a zasedání
ukončil.
Další zasedání OO ČSV F-M bude 24.8.2017 v Brušperku v 16:00 hodin – místo bude upřesněno po
dohodě s př. Juřákem – předsedou ZO Brušperk a POO ČSV F-M budou v dostatečném předstihu
informováni předsedou OO.

Zpracoval: Poništ Miroslav dne 16.6.2017

Podpis …............................................
Miroslav Poništ
předseda OO ČSV F-M
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