Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 14. 2. 2019 v 17:00 hod.

Přítomní: Poništ, Barták, Tříska, Burda, Haleš, Cholavová, Kožušník,
Od 18.30 hod. Hajný, Polášek
Omluveni: Machač, Poništ ml.,
OKK : Březina

Program: 1. Úvod – schválení programu zasedání POO ČSV F-M
2. Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
3. Výstava Život na zahradě – jednání na Černé louce 10. 12. 2018
4. Dotace 2019 – návrh KÚ MSK
5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
6. Zpráva nákazového referenta – objednávka léčiv
7. Organizační
8. Diskuze a závěr

Ad 1) Předseda všechny přítomné členy POO ČSV přivítal na prvním zasedání
v letošním roce – posledním v našem funkčním období, do kterého všem popřál hodně
zdraví, elánu a sil. Program byl jednomyslně schválen všemi zúčastněnými.
Ad 2)
a) Předseda konstatoval, že př. Cholavová navštívila Magistrát Frýdku-Místku, paní
Kalenskou, a dohodla podmínky dotace pro náš OO ČSV F-M. Byla podána informace o
dotačním titulu a žádost o tuto dotaci byla jednomyslně schválena.

b) Př. Tříska společně s předsedou př. Poništem dokončili účetní rok 2018 a
konstatovali, že dodnes není ukončené vyplácení administrace 1D ZO ČSV Místek (ani
po urgencích předsedkyni ZO p. Knödlové a jednatelce p. Halešové se nikdo nedostavil
pro finance za tuto administraci do sídla našeho spolku) a ZO ČSV Oldřichovice (rovněž
si nevyzvedli finance). Navíc byly ze ZO Oldřichovice dodány neúplné doklady pro
administraci 1D po termínu uvedeném v oběžníku č.2/2018, a přes opakované výzvy se
do dnešního dne nedostavili do sídla spolku na Sadové 606 ve F-M k opravení dokladů:
na CP chybí podpisy, data apod. (Judr. Kowalczyk nabádal administrativní pracovnici k
úpravě CP – doplnění chybějících podpisů a dat, což je nepřípustné, a ta tento postup
odmítla).
Obě ZO ČSV podaly stížnost na sekretariát ČSV, kam předseda př. Poništ poslal na
žádost tajemníka vysvětlení.
c) Mailovou poštou př. Poništ požádal o vysvětlení některých účetních transakcí od
přítele Kopečka a Carbola z období let 2008 – 2014. Oba tito funkcionáři v odpovědi
opět podali nepravdivé vysvětlení. Př. Březina – tehdejší místopředseda OO ČSV F-M –
dokonce uvedl, že admninistraci 1D za roky 2012,2013 dělal místo jednatele Carbola,
který si uplatnil DPP ve výší 10.000,- Kč v každém roce. Všechny doklady jsou k
dispozici v naší kanceláři na Sadové 606 ve F-M. Cestovní příkazy z tohoto období byly
vyplaceny i přesto, že na nich chybí podpisy, data, převzetí příjemci a mají znaky
duplicitních dokladů. (V Nasavrkách jsou CP vypláceny, a tudíž nelze čerpat finance
ještě z OO ČSV.) Cestovní příkazy jsou vystaveny na částky od 2.000,- do 4.000,- Kč za
1 CP.
Př. Knödlové byly vypláceny neúměrné částky z okresních financí za pronájmy prostor v
Domu včelařů v Chlebovicích v řádu tisíců Kč. V dokladech není konkretizováno, za co
OO platila. Chybí prezenční listiny i zápisy k těmto výdajům. Hradily se náklady
pronájmu a úklidu po Plenárním zasedání.
Ad 3) Předseda př. Poništ seznámil všechny zúčastněné s jednáním týkajícím se
výstavy „Život na zahradě“, které se uskutečnilo 10. 12. 2018 na Černé louce. Došlo ke
změnám ve vedení výstaviště a nové vedení stanovilo podmínky nepřijatelné pro ČSZ
ani pro ČSV, a proto se zde v letošním roce výstava konat nebude.
- byla nám nabídnuta možnost výstavu uskutečnit na Slezsko-ostravském hradě. ČZS
toto odmítl z důvodu malé výstavní plochy. Náš okres jedná prostřednictvím p.
Cholavové s tímto objektem, ale zatím se čeká na vyjádření spoluorganizátora akce
„Festival dřeva“ (České lesy), která se bude konat dne 14. 9. 2019. Pokud se s tímto
partnerem dohodneme, akce se zúčastníme.
- v termínu 22. 1. 2019 v 11.00 hod. se uskutečnilo jednání ČZS, ČSV a vedení objektu
Trojhalí za Novou Karolínou p. ing. Richtrovou, kde nám nabídli dostatečné prostory a

možnost společné výstavy se zahrádkáři v termínu 18. - 20. 10. 2019. Po vyčíslení
nákladů na výstavu v těchto prostorách nám ČZS 4. 2. 2019 sdělil, že nejsou schopni
akceptovat finanční a další požadavky Trojhalí, a rozhodli se, že letos výstavu nebudou
pořádat. Naše OO ČSV F-M bude nadále jednat o možnosti uskutečnění letošní výstavy
propagující ČSV a včelí produkty. O průběhu jednání budou podávány informace na
dalších zasedáních POO ČSV F-M
Ad 4) Dotační tituly a podmínky MS kraje pro letošní rok 2019 jsou zveřejněny na
našich okresních stránkách. Je to zatím pouze návrh odsouhlasený zástupci okresů
MSK (členové KKV). Nyní celý projekt prochází připomínkovým řízením. V březnu 2019
bude schvalován zastupitelstvem MSK a od května 2019 budou moci žadatelé posílat
své žádosti.
Předseda př. Poništ představil i dokumenty pro nové včelařské období 2020 - 2022 od
MZe. Po schválení budou dokumenty pověšeny na okresních stránkách.
Ad 5) Předseda OO ČSV F-M a 1. místopředseda ČSV všechny informoval o dění v
ČSV, nabídl možnost nahlédnout do všech zápisů z jednání RV i PRV, které jsou
uloženy v sídle našeho spolku ve F-M. Tuto možnost mají i všichni funkcionáři a členové
ZO v našem okrese.
Předseda OO ČSV a 1. místopředseda př. Poništ se osobně zasazuje o to, aby nebyl
zvyšován členský příspěvek pro naše členy ČSV na další období. Avšak konstatoval, že
mnozí vedoucí VKM a někteří předsedové ZO podávají nepravdivé informace o
zvyšování členských příspěvků. Objíždějí výroční členské schůze jednotlivých ZO,
funkcionáře ZO v okrese a podávají nepravdivé a zavádějící informace o dění v naší OO
ČSV F-M a v celém ČSV. Takovéto nepřístojné jednání může vést k tomu, že MZe pro
letošní rok neposkytne žádné finance na podporu ČSV, nebude z čeho financovat akce,
jakými jsou např. Zlatá včela, včelařské výstavy apod., a důsledkem může být i zvýšení
členského příspěvku.
Ad 6) Př. Burda všechny zúčastněné informoval o modulu v CISu na objednávání léčiv.
Bylo diskutováno, jakým způsobem a kde budou léčiva vydávána. Nakonec bylo
dohodnuto, že se léčiva budou vydávat u budovy Okresní veterinářské správy na ulici
Sadové. Termín na rámcové objednávky je 28. 2. 2019.
Předseda OO ČSV poukázal na informaci Dr. Kamlera z úterního zasedání PRV, že
dochází k velkým objednávkách z důvodu změny dotací na léčiva. Zatím stále platí
dotace ve výši 70% na léčiva. V budoucnu by mělo být léčivo dotováno pouze 30 % až
40 %. O změnách zatím není rozhodnuto.
POO ČSV F-M změnilo systém úhrady léčiv pro jednotlivé ZO v našem okrese na

PLATBU HOTOVĚ !!!!!!!!!, a to z těchto důvodů:
a) pokladník je pracovně velmi vytížen, pracuje dlouhodobě i mimo náš region, a je zde
riziko, že nebude moci vystavit faktury.
b) u některých ZO v našem okrese se velmi se zhoršila platební morálka, dochází k
neplnění termínů daných OO ČSV F-M, a tudíž hrozí i velké riziko prodlení v úhradě
léčiv.
c) za léčiva z Výzkumného ústavu včelařského v Dole bude fakturována vysoká částka
(v řádech statisíců) a na okresním účtu není dostatek financí na její úhradu. Nemůžeme
riskovat nezaplacení faktury v termínu, protože pokud by některá ZO otálela s platbami,
hrozilo by nám penále.
Léčiva budou vydány ZO až po zaplacení pokladníkovi nebo pověřenému funkcionáři.
Ten vystaví příjmový doklad a dodací list. Pokud se některá ZO nedostaví k odběru
léčiv, tyto budou uskladněny v sídle spolku ve F-M na Sadové 606 a vydány budou po
telefonické dohodě s funkcionáři OO ČSV F-M (ve čtvrtky jsou úřední hodiny v naší
kanceláři na Sadové 606, 8. patro).

Ad 7) Organizační
a) Předseda OO ČSV F-M konstatoval,že se podařilo společně s jednateli a pokladníky
ZO odstranit všechny závady z administrace 1D (6 ZO v okrese) a 15% z příspěvku
nám došlo 10. 1. 2019.
b) V lednu 2019 jsme schválili “perr rollam” Čestné uznání PRV pro ing. Matýska,
Valtera Kantora a Jana Gorzolku ze ZO ČSV Jablunkov
POO ČSV F-M dnes schvaluje:
-

Vzorný včelař okresu pro Antonína Volného – ZO ČSV Fryčovice

-

Čestné uznání PRV pro Antonína Tomančáka – ZO ČSV Ostravice

c) Př. Tříska dodá do 15. 3. 2019 konečnou tabulku účetní závěrky a přehled
hospodaření OO ČSV F-M za rok 2018 včetně doplnění peněžního deníku za období
leden a únor 2019.
d) Cestovné pro rok 2019 bude hrazeno částkou 5,50 Kč/km. Jednomyslně schváleno
POO ČSV F-M. Všichni členové se opět jednohlasně zřekli náhrad cestovného na
zasedání POO ČSV F-M.

e) Jednomyslně byl schválen výdej voskových mezistěn pro VKM Sedliště a VKM
Kozlovice na propagaci VKM v těchto obcích.
f) Na seminář zdravotních referentů 20. 3. 2019 v Nasavrkách byli za náš okres
nominováni př. Burda, př. Kožušník, a jako náhradník př. Cholavová.
g) Předseda př. Poništ informoval POO ČSV F-M, že mnohé ZO ČSV v okrese nemají v
CISu dokončené Výkazy majetku a závazků. Za rok 2016 je to asi 13 ZO a za rok 2017
schází výkaz u 16 ZO. Na dalším zasedání POO ČSV F-M v dubnu 2019 budou
zveřejněny všechny ZO, které nemají tuto povinnost splněnou. Doporučeno, aby tyto ZO
doplnily výkazy ihned.
h) Předseda př. Poništ informoval členy POO ČSV F-M, že OKK nepokračuje v kontrole
chodu, hospodaření, majetku naší OO ČSV F-M, a této své povinnosti se zbavilo
podáním podnětu k ÚKK. Př. Carbol si vyžádal termín kontroly 31. 1. 2019, ale v tomto
termínu se nikdo z OKK nedostavil a ani se neomluvil. Člen OKK př. Březina
konstatoval, že předseda OKK Carbol kontrolu provádět nechce. Objíždí, telefonuje a
obtěžuje funkcionáře jednotlivých ZO v našem okrese. V telefonických rozhovorech a
zápisech podává zkreslené informace a snaží se vyvolat špatnou atmosféru v řadách
našich funkcionářů a členů v ČSV.

Ad 8) Diskuze a závěr
- v diskuzi př. Hajný podal informaci o uskutečněném setkání zástupců ZO v
Chlebovicích dne 3. 2. 2019. Setkání iniciovali př. Carbol a př. Kopeček a sbírali zde
podpisy od předsedů, aby vyvolali mimořádnou konferenci.
- př.Polášek nesouhlasí s takovým postupem, a podotkl, že zanedlouho budou volby a
bude zvolen nový výbor
- př. Březina uvedl, že př. Carbol a další telefonují všem funkcionářům a přesvědčují je,
aby hlasovali pro svolání mimořádné konference, na které by se měl odvolat nynější
výbor OO ČSV F-M a zvolit nový.
- př. Barták uvedl, že takto v minulosti agitovali bolševici a že to nemá nic společného s
demokracií. Př. Carbol by si měl uvědomit, že v minulosti byl velice neschopný jednatel,
a pokud se dopouštěl takových podvodů, že účtoval peníze za něco, co za něj udělal
někdo jiný, je to alarmující. Ve svém odůvodnění v mailu opět lže, že za rok 2012
nečerpal 10.000,- Kč. Předseda př. Poništ všem přítomným ukázal DPP podepsanou
předsedou Švamberkem ze dne 22. 11. 2012.
- předseda OO ČSV F-M a s ním shodně všichni přítomní členové předsednictva

konstatovali, že pro svolání mimořádné konference nevidí žádný důvod. Je to pouze
aktivita některých funkcionářů, kteří se chtějí opět dostat takovouto cestou do funkcí v
OO ČSV F-M. Vyzval členy POO ČSV F-M, aby si zachovali důstojnost a pracovali
stejně jako doposud pro naše včelaře okresu F-M.
- př. Cholavová seznámila přítomné s průběhem kontroly účetnictví 21. 11. 2018 a
vyjádřila své zklamání z jednání OKK. Př. Carbol zveřejnil zápis z kontroly, přestože se
jednalo o průběžnou kontrolu rozpracovaného účetnictví, která měla pouze upozornit na
případné možné nedostatky. K tomuto datu ani nemohlo být účetnictví za rok 2018
uzavřeno. Tento postup vzbuzuje dojem, že cílem OKK není podpořit a pomoci
začínajícím členům OO, ale odradit je co nejrychleji od práce pro včelařský spolek.
- předseda př. Poništ konstatoval, že chybí účetnictví za r. 2013 a 2014. K tomuto se
vyjádřil pokladník př. Tříska s vysvětlením, že od bývalého pokladníka př. Labaje
přebíral v Pržně 2 tašky s údajně kompletním účetnictvím za předchozí období. V dobré
víře si obsah tašek nezkontroloval a proti podpisu je převzal. Sdělil, že je si vědom
svého pochybení a nedůsledné kontroly, které zavinila jeho důvěra v serióznost
bývalého vedení.

Na závěr předseda poděkoval všem zúčastněným a popřál jim šťastný návrat domů.
Další zasedání POO ČSV F-M bude 18. 4. 2019 v 17.00 hod v kanceláři ve F-M na ulici
Sadová 606.

Zpracovala : př. Cholavová dne 25. 2. 2019

Poništ Miroslav – předseda OO ČSV F-M

