Zápis ze schůze OO ČSV Frýdek Místek
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dne: 24. 8. 2017

Zahájení a přivítání účastníků
Seznámení s organizaci ČSV v Brušperku – Mgr. P. Juřák
Se snůškovými podmínkami
S historií i založením spolku
S podmínkami ošetření a jejich výsledky
Spolupráce s ostatními spolky
Seznámení s programem schůze a vyslovení souhlasu – nikdo nebyl proti, viz příloha
Pošta došla i odeslaná – Amrožíci Havířov – schváleno 5.000 Kč
Oldřichovice – schváleno 2 x 1.000 Kč
Přeregistrace – OO ČSV se musí přeregistrovat z důvodu změny obsazení Kontrolní komise
Stížnost Oldřichovice – Předseda JUDr. Kowalczyk bude přizván na schůzi OO ČSV dne 14. 9.
tohoto roku. Zde se vysvětlí vznesené požadavky i stížnosti.
Kontrola úkolu a zápisu – shromáždit veškeré písemnosti a dokumentaci OO Frýdek místek
z minulého období.
Aktualizace kontaktních a e - mailových adres jednotlivých ZO + telefonických kontaktů.
Informace o zúčtování dotace z Moravskoslezského kraje:
Na obnovu úlů – vyplaceno již je 300 tis. Kč ze 700 tis.
Zlatá Včela 50 tis. – uzavřeno
Podpora VKM 300 tis. – zahájení akce.
Podmínky pro čerpání jednotlivých VKM jsou:
Odevzdání Evidenčních listů majetku VKM hospodáři p. Poláškovi
do 14.9.2017
Vypracovat Almanach práce VKM - doplnit o práci a činnost za rok 2017
do 14.9.2017
Čerpat prostředky ve prospěch VKM mohou do výše 10.000 Kč na kroužek. do 15.10.2017
Předseda pro Komise práci s mládeží. J. Machač upozorní e-mail poštou na plnění
povinností vedoucí jednotlivých vedoucí VKM čerpání dotačního titulu.
Život na Zahradě – požádat členy ZO o účast na dozoru ve dnech trvání akce.
Nájem kanceláře ve Frýdku – Místku ul. Sadová 606
Lze jej hradit z:
Administrace 1.D.; administrace dod. titulů; daru obce; příspěvek na
činnost OO ČSV Fr. Míst. - 1 Kč/vč.
Hlasování – 8 pro; 0 – proti; 1 – se zdržel.
V termínu 1 roku se zhodnotí fungování a využití pronájmu kanceláře.
Školení CIS se uskuteční dne: 17.9. 2017 v ZŠ Fryčovice od 8:00 – 12:00 pro oblast F-M
V ZŠ Košařiska od 14:00 – 18:00 pro Třinecko
Školitel ing. Krejčí
Léčiva a jejich výdej: Jasně dodržovat termíny do kdy se provádí objednání léčiv. Každá ZO ČSV si
sama určuje množství. Za zúčtování a výdej léčiv za rok 2017 navrhl p. Poništ nepeněžní odměnu
pro: p. Barták 300 Kč; Kožušník 300 Kč; Tříska 500 Kč,
Kooptace p. Bartáka do Výboru OO ČSV – schválen 9 hlasy.
Schválení přidělení vosku a materiálu pro činnost VKM.
Žádost: Košařiska; Morávka; Oldřichovice; Dobrá
Schválení: Košařiska – prosklený propagační úl; 10 kg mezistěn.
Morávka 5 kg mezistěn + 5 kg surového vosku pro propagaci včelařství.
Dobrá i Oldřichovice – odklad do 14. 9. 2017
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Žádost na schválení náhrady poškození – požár – včelařský vůz – ze svépomocného fondu.
Schváleno.
Navržení př. Bartáka do komise pro práci s mládeži
Ocenění Vzorných včelařů na Aktivu předsedů 2.9.2017 v Sedlnici:
Ing. Gromann; ing. K. Hýl; př. J. Král; př. A Tomančák; - schváleno 9 hlasy
Návrh na ohodnocení: př. P. Plucnar; ing. T. Štěrba; ing. P. Kaczarczyk; ing. P. Farkas
Diskuse:
př. Poništ informoval o vývoji ve Včelpu
Př. Tříska podal návrh na příspěvek (150 Kč/ člena) včelařů na obnovu shořelého
dřevěného kostelíku v Třinci Gutech – Akcí: Sklenice medu na obnovu Kostelíku
v Gutech. K návrhu se vrátí výbor 14.9.

Zapsal pokladník R. Tříska

