Zasedání KKV MS kraje ze dne 14.6.2017 v 18:00 hodin
Hotel Amos Fulnek

Přítomni: Poništ, Bučánková, Ing. Gazda, Pospíšil, Ing. Čecháček,
Hosté: Mgr. Sciskala, Hykl, Segeťa
Nepřítomen: Ing. Marcol

Program:
1. Úvod – kontrola plnění úkolů
2. Výstava Život na zahradě
3. Informace o dotačních titulech, kontrola smluv
4. Informace z jednotlivých okresů MS kraje – čerpání úlů
5. Informace z PRV a Včelpo
6. Organizační (ocenění zasloužilých včelařů)
7. Diskuze a závěr

Ad 1)
Všechny přítomné přivítal Poništ Miroslav, který poděkoval př. Bučánkové za zajištění prostorů této
schůzky.
Úkoly jsou splněny dle dohody z posledního zasedání KKV ze dne 24.3.2017.
Ad 2)
Výstava „Život na zahradě“ se bude konat 22.-24.9.2017. Všichni zúčastnění se dohodli na programu.
Přednášková činnost: Sobota 11:30 – 12:30 PSNV
13:00 – 14:00 VSMaS
14:00 – 15:00 F-M
15:00 – 16:00 PSNV
Neděle 11:30 – 12:30 VSMaS
13:00 – 14:00 PSNV

Kulturní program zajistí v součinnosti př. Bučánková, př. Hykl a Poništ. V úterý 20.6.2017 v 9:00 hod.
bude schůzka na Černé louce, kde se dohodne rozmístění vystavovatelů a prodejců. Schůzky se
zúčastní i zástupce PSNV.
Na výstavu schválilo KKV a zajistí:
Zástupce F-M: Diplomy a poháry pro soutěž o nejlepší med, medovinu a perník. Banner ČSV a MSK,
ceny pro regionální potravinu, propagační materiály pro VKM – vosk 2kg, mezistěny 10 kg, knot,
pastelky, tiskoviny, omalovánky, popř. trička s logem KKV.
Zástupce NJ: medovinu a zboží do Medokavárny
Zástupce Bruntál: živé včely, propagaci VKM pro veřejnost
Zástupce Opava: doprovod hostů z kraje po expozici včelařů (místo Ing. Č. Gazdy)
Okres Ostrava a Karviná se organizace výstavy letos nezúčastní, ale expozice bude jednotná za celý
kraj.
Předseda informoval, že nájem je zaplacen za výstavní plochu a po dohodě s členy KKV bude plocha
bezplatně poskytnutá i PSNV (18 m2) a VSMaS (20 m2). Režie si budou hradit (el. přípojky apod.)
Nájem je hrazen z dotace MSK.
Ad 3)
Byly poskytnuty k nahlédnutí všechny smlouvy ohledně výstavy Život na zahradě a dohodnuté
uznatelné náklady jak budeme postupovat při vyúčtování. Plakáty, volné lístky, parkovací karty, stoly,
židle - vše zajištěno dle smlouvy.
Ad 4)
Přítomní členové KKV diskutovali a podali informaci o množství úlů, na které mají požadavky ve svých
okresech. Předseda OVA – Ing. Gazda sdělil, že limit může vyčerpat okr. F-M v celkové výši 100.000,Kč. Poptávka je enormní, a proto budou okresy Bruntál, Opava i F-M žádat dodatečné finance z kraje
na uspokojení všech žadatelů. Termín podání do 10.8.2017 k rukám předsedy KKV př. Poništa.
Následně toto bude projednáno na MSK, zda nám finance poskytnou. Okres KA – bude vznesen
dotaz, kolik úlů bude vyměněno a pokud nebude poptávka, finance může taktéž čerpat okr. F-M.
Ad 5)
1. místopředseda ČSV podal informace o aktuální problematice v PRV, zástupci v KKV se dohodli, že
vždy bude bodem jednání informace mezi zasedáními PRV. 1. místopředseda ČSV informoval
předsedy OO v MSK o aktuálním stavu ve Včelpu.
Ad 6)
Do 30.7.2017 je nutné nahlásit seznam významných osobností z našeho kraje na ocenění. Toto bude
předáno na aktivu funkcionářů MSK dne 2.9.2017 v 9:00 hod v KD Sedlnice. Př. Bučánková zajistí
občerstvení.

Ad 7)
V diskuzi poukázal Ing. Gazda na to, že stanovy neznají funkci „předseda KKV“, ale koordinátor.
M. Segeťa – poukázal na účelnost financí pro VKM

Zapsala Marie Bučánková dne 14.6.2016

