Zápis schůze OO ČSV Frýdek - Místek konaný dne 21.1.2016
v domě chovatelů Krmelín
Program:
1. Úvod a přivítaní členů výboru a hostů
2. Předání ocenění a představení výboru ZO Krmelín a OO ČSV Frýdek - Místek
3. Došlá a odeslaná pošta
4. Zpráva z KKV MSK ze dne 28.12.2015 - př. Kopeček
5. Zpráva ze semináře zdravotních referentů 16.1.2016
6. Zpráva z RV ze dne 9. - 10.1.2016 - př. Poništ
7. Kontrola plnění úkolů a schválení plánu práce 2016
8. Schválení rozpočtu na rok 2016
9. Organizační
10. Diskuze
1. př. Poništ - Uvítání přítomných členů výboru a hostů s přáním úspěšného
včelařského roku
2. Seznámení s ZO ČSV Krmelín
3. a). př. Kohut - došlá a odeslaná pošta
b). Začínají se hromadit žádosti ošetření aerosolovou technikou
c). Některé ZO nechtějí uhradit schválený poplatek 1kč\ včelstvo
d). Na OO ČSV F-M došly dopisy ZO Frýdek- Místek, Třinec a Dolní Domaslavice
4. a). př. Kopeček - Zpráva z KKV MSK
b). př. Poništ - Zpráva o stavu Českého svazu včelařů po X. sjezdu
5. př. Polášek a Hajný - Zpráva ze semináře prohlížitelů včelstev
6. a). př. Poništ - Zpráva o obsazení pozic v RV a ÚKRK
b). Zpráva z RV
c). Informace o šetření a stavu kauzy Včelpo
7. Schválení plánu práce na rok 2016
8. a). př. Tříska - Seznámení s rozpočtem na rok 2016
b). př. Poništ - Informace o dotaci MSK na včelařské kroužky v částce 100 000kč.
9. a). př. Poništ - Poděkování Dušanovi Poláškovi u příležitosti životního jubilea
b). Předání ocenění Martinovi Sedlaczkovi ZO Paskov
c). Informace o žádosti vyšetření zimní měli v systému CIS
d). Předání ochranných pomůcek včelařskému kroužku Kozlovice
e). Projednání čestného členství ČSV Jarka Kopečka
f). Objednávka 40 ks odznaků Vzorný včelař
g). Evidovat jubilea funkcionářů OO ČSV F - M
h). Předání závěrečné zprávy dotace MSK pro včelařské kroužky za rok 2015
Ch). Další schůze se uskuteční v ZO Morávka 18.2.2016 od 15:30 hod.

10. a). př. Kopeček - Do konce ledna podat žádosti na zřízení vyšších chovů
b). př. Zielina - Proč nejsou někteří prohlížitelé v databázi prohlížitelů
c). př. Poništ - Informace MZ o změně včelařského roku. Konec vč. roku 30.7. začátek vč. roku 1.8.
d). př. Poništ - Informace o stavu svépomocného fondu 17 mil. kč.
e). př. Poništ - Informace o inzerci v časopisu včelařství a financování časopisu.
Časopis je financován 70% MZ a 30% ČSV

