Zápis zasedání OO ČSV Frýdek Místek

14. 12. 2016

Přítomní dle prezenční listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Došlá a odeslaná pošta
Dotace 1D., včelařské kroužky, administrace
Informace z KKV; RV; PRV; - zápis – vrácená dotace
Finanční záležitosti okresu F – M
Plán práce pro nastávající rok 2017
Organizační a vyznamenání
Diskuse a závěr
1. Došlá pošta od p. K. Lupy – stížnost na nekvalitní dar – obraz, posunuté foto
Hlasování obraz se opraví a p. Haleš zpětně předá obraz p. Lupovi
2. Administrace cca 51.000,- Kč vyplaceno všem organizacím.
Dotace 1D. byla ve výši 151,- Kč/včel. Rozpočet navýšen o 25 mil. Kč
Dotační titul z Moravskosl. kraje Příspěvek na úly 630.000,- Kč vyplaceno bez problému
Dotační titul ve výši 200.000,- na VKM z MS kraje je až na cca 14tis. vyčerpáno.
3. Odstoupení V. Sciskaly i A. Vítkové z KKV a vystoupení z ČSV z.s.
Návrh na nového správce webu pro OO ČSV F-M - Bc. Miroslav Poništ ml.
4. R. Tříska informoval o provedení plateb a finančních operací na BÚ i pokladně. Ke
dni 30.11.2016.
5. Plán práce pro rok 2017 byl vypracován p. Vitulou, výbor jej schválil s tím, že budou
doplněny termíny přednášek a celookresních kurzů
6. Na základě připomínek k práci Veterinární správy, neochoty využívat prohlížitele včelstev,
dojde k novému proškolení v termínu 21.1.2017.
Seminář v Nasavrkách vedoucích VKM proběhne 28. – 29. 1. 2017
Seminář předsedů a pokladníků proběhne v Nasavrkách dne 29.4.2017
Seminář zdravotních referentů proběhne ve dnech 15. – 16. 3. 2017
7. Předseda M. Poništ podal návrh na vyřešení personální absence místopředsedy OO ČSV
F-M. Nutno vyřešit do okresního zasedání .
Informace p. Březiny o případu bývalého člena RK p. Lupy – vráceného daru a velmi
arogantním chování na výstavě „Život na zahradě“.
Schváleno vyznamenání „Vzorný včelařský pracovník“ př. Havlík – předseda ZO Fryčovice
Předseda OO ČSV z.s. F-M poděkoval všem členům OO ČSV F-M za práci, kterou dělají pro
své ZO a i OO a popřál všem pevné zdraví do Nového roku a předal propagační materiály
všem přítomným.

Zapsal: R. Tříska

