Zasedání KKV MS kraje ze dne 22.12.2016 v 17:00 hodin – APIS Ostrava

Přítomni: Bučánková, Gazda, Pospíšil, Lhoťan, Poništ, Marcol, Onderka, Martínek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Představení nových členů KKV MSK po odstoupení zástupců okresů Opava a Karviná
Volba předsedy KKV MS kraje
Informace z jednotlivých okresů MS kraje
Organizační

Ad 1)
Všechny přítomné přivítal Poništ Miroslav, který svolal toto zasedání.
Ad 2)
Z okresu Opava se zúčastnili zasedání přítel Martínek a přítel Onderka, kteří nás informovali o tom, že
nejsou ještě rozhodnutí, kdo konkrétně bude po odstoupení Aleny Vítkové zástupcem za okres
Opava. V nadcházejících týdnech budou řešit přeregistraci okresu a do té doby se za okres Opava
bude zúčastňovat buď přítel Martínek nebo přítel Onderka. Taktéž budou jednat o zástupci do RV
ČSV.
Z okresu Karviná se zasedání zúčastnil přítel Tomáš Marcol – člen RV ČSV a nově zvolený předseda
okresu Karviná.
V ostatních okresech MS kraje nedochází k žádným změnám.
Ad 3)
Proběhla volba aklamací nového předsedy KKV MS kraje. Zvolen byl přítel Miroslav Poništ – předseda
okresu Frýdek-Místek. Hlasování: PRO 5; ZDRŽEL SE 1. Bylo dohodnuto, že okres Frýdek-Místek bude
vést i finanční agendu KKV MS kraje při svém okresním účtu.
Ad 4)
Zástupci okresu Opava informovali ostatní členy KKV o odchodech části členské základny svazu ze
dvou svých ZO. Konkrétně 20% ze ZO Kobeřice a 90% ze ZO Budišov nad Budišovkou, ani jedna
z organizací nezaniká.
Zástupce okresu Karviná informoval, že zanikla ZO Horní Suchá a ZO Bohumín-Záblatí, členové těchto
ZO zřejmě přešli do jiného spolku.
V ostatních okresech zatím nemáme informace o odchodech členů z ČSV, z.s. do jiných spolků.
Z informací z CISu však vyplývá nepatrný nárůst členské základny MS kraje.

Ad 5)
Přítomní členové KKV diskutovali o prioritách ve svých okresech, co se týče čerpání dotace MS kraje,
avšak zatím nevíme, zda došlo ke schválení navrhované dotace krajským zastupitelstvem, které se
koná právě dnes, tj. 22.12.2016. Předseda KKV byl pověřen zkontaktováním se s Ing. Filgasem a
následně podá informaci ostatním členům KKV o výsledku hlasování zastupitelů MS kraje. Předběžně
se vedla diskuze a jednotliví členové KKV MS kraje mají představu, že pokud by dotace byla
schválena, použili by ji následovně:
Okres Bruntál – obnova úlů, podpora na činnost okresu
Okres Ostrava – podpora na činnost okresu
Okres Frýdek-Místek – obnova úlů, podpora včelařských kroužků, podpora na činnost okresu, z
některých základních organizací byl vznesen požadavek na vybudování provozovny ke zpracování
vosku a lisování mezistěn
Okres Nový Jičín – obnova úlů, podpora na činnost okresu
Okres Karviná – podpora na činnost okresu, budou jednat na nejbližším zasedání o dalších prioritách
Okres Opava – podpora na činnost okresu, budou jednat na nejbližším zasedání o dalších prioritách
Předseda KKV požádal přítelkyni Marii Bučánkovou, aby všem členům přeposlala smlouvu o
spolupráci mezi okresy MS kraje z minulého období a na příštím zasedání KKV bychom tuto podepsali
již s novými zástupci za jednotlivé okresy. Termín do 31.12.2016.
Členové KKV MS kraje taktéž diskutovali o prezentaci jednotlivých okresů na výstavě „Život na
zahradě“. Zatím nedošlo k dohodě, jakým stylem se budou okresy prezentovat. Jednotlivé okresy
toto budou projednávat na svých zasedáních a poté informovat členy KKV.
Okres Frýdek-Místek prezentaci potvrdil s tím, že by na pronajatých prostorách i prodával včelí
produkty. Taktéž je pro zachování soutěží o „nejlepší med, medovinu a perník“ a i o regionální
potravinu, jako tomu bylo letos, tj. „soutěž o nejlepší med“. Podmínkou je dodat med s certifikátem.

Zapsala 22.12.2016 Marie Bučánková

