Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek-Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 13. 2. 2020 v 17.00 hod.
Přítomní: Poništ st., Poništ ml., Barták, Haleš, Kožušník, Burda, Cholavová, Zielina
Omluveni: Machač, Hajný
OKK: Carbol
Program:
1. Úvod, došlá a odeslaná pošta
2. Doplnění plánu práce
3. Zprávy z vyšších svazových orgánů
4. Dotace z MSK
5. Organizační
6. Diskuze a závěr
Ad 1/ Úvod, došlá a odeslaná pošta
a) Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné a přednesl jednotlivé body programu. Program
byl jednomyslně schválen.
b) Předseda seznámil přítomné s dopisem př. Machače (k nahlédnutí v kanceláři), který měl
zajistit evidenční listy VKM. Tento úkol nebyl splněn a na výzvy př. Machač nereflektuje. Byla
mu navržena rezignace, ani na toto nereaguje.
Ad 2/ Doplnění plánu práce – jednotlivé body doplní na okresní stránky př. Poništ ml.:
a) Změna termínu zasedání VOO ČSV FM: nebude dne 16. 4. 2020, ale platí termín konání dne
17. 4. 2020 v 17.00 hod - v prvním termínu nejsou k dispozici prostory klubu důchodců ve
FM na ul. Sadová 606. Na toto zasedání budou jako hosté pozváni všichni kandidáti do OO
ČSV FM, aby měli možnost seznámit se s prací OO ČSV FM.
b) Dne 26. 3. 2020 od 17.00 hod. proběhne zasedání POO ČSV FM
c) Předseda seznámil přítomné s akcí v Horní Lomné: dne 6. 6. 2020 se zde na fotbalovém
hřišti koná dětský den se včelaři.
- Budou pozvány všechny VKM našeho okresu. Vedoucí VKM nahlásí dopředu počet dětí, které
se akce zúčastní.
- V klubovně ZO ČSV Dolní Lomná bude probíhat projekce s včelařskou tématikou a seznámení
široké veřejnosti s problematikou včelaření.
- Na hřišti budou připraveny soutěže pro všechny děti, balíčky – tašky s odměnami.
- Akce proběhne pod záštitou náměstka hejtmana MSK ing. Jaroslava Kanii.
- Byl navržen a přítomnými schválen příspěvek na tuto akci z financí OO ČSV FM.
Ad 3/ Předseda seznámil přítomné s rezignací př. Fr. Krejčího na funkci v PRV, který se stal
zaměstnancem ČSV na odborném oddělení.
Dále seznámil přítomné se žalobou př. Žáka k Rozhodčí komisi ČSV (k nahlédnutí v kanceláři OO ČSV
FM), týkající se dodatku k prodeji Včelpa.

Ad 4/ Dotace z MSK
Předseda př. Poništ informoval přítomné, že od 16. 3. 2020 do 9. 4. 2020 běží dotační titul z MSK ve
výši 2.000.000,- Kč. Na stránkách KÚ MSK bude k dispozici formulář žádosti o dotaci na nové včelařské
vybavení nebo jeho obměnu včetně výměny úlů. Letošní dotace není určena pro začínající včelaře.
Ad 5/ Organizační:
a) Byl jednomyslně schválen CP pro předsedu př. Poništa na den 15. 3. 2020 na mezinárodní
setkání včelařů ve Zlíně k výročí 100 let založení spolku. Pokud má o tuto akci někdo zájem,
může se připojit.
b) Byla jednomyslně schválena skartace účetnictví za r. 2009 a 2010, a neúčetních dokladů z r.
2010 až 2012.
c) Př. Poništ ml. doplní do CISu adresy nových funkcionářů, kteří byli zvoleni na jednotlivých VČS
ZO ČSV.
d) Schváleno posunutí termínu pro převzetí majetku bývalé ZO Oldřichovice – úkol z minulého
zasedání POO ČSV FM př. Zielina nesplnil. Nový termín: do 26. 3. 2020.
e) Dne 22. 2. 2020 od 9.00 hod. v Nasavrkách proběhne seminář funkcionářů. Zájemci se mohou
hlásit u předsedy př. Poništa, který se semináře zúčastní.
f) Dne 18. 3. 2020 od 9.00 hod. v Nasavrkách proběhne seminář nákazových referentů, za OO
ČSV FM se zúčastní př. Burda a předseda př. Poništ. I zde se v případě zájmu kontaktujte
předsedu OO ČSV FM př. Poništa.
g) Příprava okresní konference: předseda připomenul, že je nutné včas odevzdat zápisy z VČS
v jednotlivých ZO ČSV našeho okresu.
h) Probíhá příprava almanachu – všichni funkcionáři okresu dodají své fotografie.
i) Př. Carbol dnes 13. 2. 2020 cca v 10.00 hod. zaslal některým členům OO ČSV FM Zápis
z kontroly OKK ČSV FM. Většina přítomných ho nestačila ani prostudovat.
Připomínky k zápisu: Chybí závěry z poslední kontroly, je zde pouze konstatování, co se
kontrolovalo – př. Carbol se vyjádřil, že závěry a připomínky předá OO ČSV FM až po ukončení
kontroly. S tím POO ČSV rezolutně nesouhlasí a žádá, aby př. Carbol předal POO ČSV FM zápis
k provedené kontrole, tak aby se mohl kontrolovaný orgán k zápisu vyjádřit. POO ČSV FM
nesouhlasí s tím, aby byl zápis poslán na poslední chvíli. Předseda požadoval pokračování
kontroly OKK ČSV FM v následujícím týdnu, př. Carbol se omluvil, že je na dovolené. Další
termín bude dohodnut operativně dle časových možností zúčastněných.
Ad 6/ Diskuze a závěr:
a) Př. Polášek informoval, že 28. 2. 2020 v 15.00 se koná VČS ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
b) Př. Burda z pozice nákazového referenta hodnotil dosavadní úhyny včelstev v našem okrese.
Znovu upozorňuje na termín objednávání léčiv pro ZO ČSV přes CIS do 15. 3. 2020.
c) Př. Barták a s ním většina členů VOO ČSV FM nesouhlasí a nepřeje si zasílání jakýchkoliv zpráv
předsedy OKK ČSV FM př. Carbola na soukromé mailové adresy. Informace stačí zasílat na
mailovou adresu OO ČSV FM.
Na závěr předseda poděkoval všem zúčastněným a popřál jim štěstí do dalších dnů.
Příští zasedání POO ČSV FM se bude konat dne 26. 3. 2020 v 17.00 hod. v sídle spolku ve FM, ul.
Sadová 606.
Zpracovala: V. Cholavová dne 14. 2. 2020
Miroslav Poništ – předseda OO ČSV FM

