Zápis z mimořádné schůze stávajícího POO ČSV Frýdek - Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 26. 2. 2021 ve 14:00 hod.

Přítomní: Poništ, Kožušník, Barták, Poništ ml., Haleš, Cholavová
Program:

1. Úvod, schválení programu
2. Došlá a odeslaná pošta
3. Léčiva 2021
4. Dotační titul KÚ MSK na rok 2021
5. Ukončení účetní uzávěrky za rok 2020
6. Inventura 2020
7. Zprávy z vyšších svazových orgánů
8. Organizační
9. Diskuze a závěr

Ad 1. Úvod, program
Předseda př. Poništ před vstupem do kanceláře vyzval přítomné k dvoumetrovým rozestupům a
k použití respirátoru. Po přivítání přítomných přednesl návrh programu zasedání, který byl
následně přítomnými jednomyslně schválen.
Ad 2. Došlá a odeslaná pošta
a) Dne 31. 12. 2020 byla vyzvednuta poštovní zásilka z 28. 12. 2020 od př. Carbola, ve
které zaslal Zápis z okresní konference konané 5. 9. 2020.
Přítomní konstatovali, že v Zápisu jsou stále chyby, např. způsob voleb (nezmiňuje tajné
hlasování), jsou chybné jméno zvoleného zástupce za ZO ČSV Dobrá, chybí zápis
volební komise, a usnesení návrhové komise postrádá podpisy jejich členů, prezenční
listina, volební lístky pro volby do OKK atd. Předseda př. Poništ konstatoval, že je
nepochopitelné, proč tyto dokumenty vždy odesílá př. Carbol, když toto je povinnost
zapisovatele př. Litery.
b) Zapisovateli Okresní konference př. Literovi byl zaslán 26. 1. 2021 dopis s opětovným
upozorněním na chyby v Zápisu – viz příloha. Dopis je k dnešnímu dni bez jakékoliv
odezvy.
Ad 3. Léčiva 2021
Jak už bylo zveřejněno na webových stránkách naší OO ČSV FM, termín objednání léčiv
jednotlivými ZO ČSV prostřednictvím CISu je do 15. 3. 2021.
Ad 4. Dotace pro rok 2021
a) Dotace na včelstva ze SZIFu obdrží jednotlivé ZO ČSV nejpozději do konce prvního
březnového týdne 2021. Všechny ZO ČSV je musí zpracovat a vyplatit členům nejpozději
do 15. 3. 2021. Doklady o vyplacení musí být do 31. 3. 2021 předány do sídla OO ČSV
FM nebo osobně zástupci POO ČSV FM po dohodě s předsedou př. Poništem.
Do 31. 3. 2021 musí být také vrácena nevyplacená dotace zpět na ČSV.
b) Na okresní mail byla zaslána informace o tom, že i v letošním roce bude KÚ MSK
poskytovat dotace na podporu včelařství. Podmínky poskytování dotací budou zaslány
jednotlivým ZO ČSV FM ihned po jejich obdržení – zatím nejsou k dispozici.
Ad 5. Ukončení účetní uzávěrky za rok 2020
Pokladník př. Barták informoval přítomné o tom, že účetní uzávěrka za rok 2020 je ukončena.

Ad 6. Inventura
Inventura majetku OO ČSV FM byla provedena a nebyly shledány žádné rozdíly.
Ad 7. Zprávy z vyšších svazových orgánů
Předseda př. Poništ přítomné informoval, že:
a) XI. sjezd ČSV bude až v prosinci 2021.
b) Funkční období v ZO ČSV a OO ČSV, kde volby nebyly ukončeny, bylo stávajícím
funkcionářům prodlouženo do 30. 4. 2021. K dnešnímu dni nedodalo zápisy z okresních
konferencí celkem 12 okresních organizací ČSV, mezi nimi je i OO ČSV FM.
c) Na stránkách ČSV probíhá anketa pro všechny členy ČSV, která se týká formy časopisu
Včelařství. Jedná se o volbu mezi tištěnou nebo elektronickou formou.
d) 20. 3. 2021 proběhne online seminář nákazových referentů. Podrobné informace a
dispozice k přihlášení budou po obdržení rozeslány jednotlivým ZO ČSV FM.
e) ČSV zvažuje zvýšení procentuálního zvýhodnění jednotlivých ZO ČSV za včasnou
platbu členských příspěvků. Podrobnější informace zatím nejsou k dispozici.
f) Úhyny včelstev po zimním období hlásí spousta včelařů. Z toho důvodu ČSV zvažuje
doplnění aktuálních počtů včelstev k 15. 4. 2021 do CISu.
Ad 8. Organizační
a) Pokud do 31. 3. 2021 nebude př. Literou na adresu POO ČSV FM doručen opravený
Zápis z okresní konference se všemi náležitostmi, bude svolána mimořádná konference
OO ČSV FM, na které proběhnou nové volby.
b) Podle informace př. Březiny se nesešla ani původní, ani nová OKK ČSV FM.
c) POO ČSV FM schválilo nepeněžní odměny u příležitosti životního jubilea př. Dušanu
Poláškovi a Miroslavu Poništovi.
d) POO ČSV schválilo skartaci účetních dokladů za rok 2009.
Ad 9. Diskuze a závěr
- Př. Poništ informoval, že v našem okrese přibývá hlášení o úmyslném poškození
včelstev. Jedná se o otravy včelstev nebo o vandalizmus – poškození úlů na území
obce Krmelín. V obou případech je nutné informovat nejdříve vedení ZO ČSV –
předsedu nebo jednatele, případně POO ČSV FM, a v případě otravy také Krajskou
hygienickou stanici, územní pracoviště ve Frýdku-Místku, kde si včelaři dohodnou
další postup.
- Př. Barták informoval, že na území Rychaltic je ohnisko včelího moru.
- Termín další schůzky stávajícího POO ČSV FM nebyl určen s ohledem na nouzový
stav, a s ním související opatření a omezení. Další jednání POO ČSV FM bude
řešeno operativně podle aktuální situace.
Předseda př. Poništ závěrem poděkoval všem přítomným za účast, popřál jim šťastný návrat
domů a hlavně pevné zdraví.
Zpracovala: Věra Cholavová dne 26. 2. 2021
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

