Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
ve Frýdku–Místku, Sadová 606 dne 23. 1. 2020 v 17:00 hod.
Přítomní: Poništ, Kožušník, Barták, Burda, Hajný, Polášek, Haleš, Cholavová
Omluveni: Machač, Poništ ml.
OKK: Carbol
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod – schválení programu zasedání POO ČSV FM
Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
Vyhodnocení roku 2019
Doplnění plánu práce OO ČSV FM na rok 2020
Dotace pro rok 2020
Zprávy z vyšších svazových orgánů
Organizační
Diskuze a závěr

Ad 1/
Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné členy POO ČSV FM. Program zasedání byl
jednomyslně schválen.
K významnému životnímu jubileu 50 let př. Hajnému popřál předseda mnoho štěstí, zdraví a
spoustu pracovních, včelařských i osobních úspěchů a předal mu za OO ČSV FM věcný dar.
K přání se připojili všichni přítomní.
Ad 2/
a) Úkoly jsou plněny postupně.
b) Došlá pošta: Př. Poništ seznámil přítomné s rozhodnutím Rozhodčí komise ČSV týkající se

podnětu př. Knödlové z 3. 4. 2019: řízení je zastaveno z důvodu nedodání podkladů ze
strany př. Knödlové ani během 10ti měsíců po výzvě rozhodčí komise.
c) Odeslaná pošta: předseda př. Poništ požádal dne 19. 12. 2019 předsedu OKK ČSV FM př.
Carbola o vyjádření k likvidaci ZO Oldřichovice s termínem do 29. 12. 2019 – odpověď z
OKK zatím nedošla.
Ad 3/
Vyhodnocení roku 2019:
Předseda př. Poništ konstatoval, že rok 2019 byl pro nás úspěšný, všechny úkoly včetně
vyúčtování dotací jsme zvládli bez chyb. Zhodnotil zdárný průběh podzimní výstavy “Příroda a
včely 2019” organizované s novými vystavujícími partnery, Českými lesy. Dále připomněl účast a
propagaci včelařství v Žabni při soutěži o “Obec roku”, kde i OO ČSV FM svou expozicí
napomohla této obci získat 2. místo v soutěži a finanční odměnu. Nakonec uvedl, že se mu
podařilo pro OO ČSV získat od Magistrátu FM, primátora města Mgr. Pobuckého, finanční částku
20.000,- Kč, určenou na uhrazení provozu kanceláře ve FM, Sadová 606.

Ad 4/
Doplnění plánu práce
a) Z ohlasů některých funkcionářů vyplývá, že by se v budoucnu mohla konat 2 plenární
zasedání VOO ČSV FM – jedno na jaře, druhé na podzim. Na prvém by se probraly
všechny procedurální záležitosti dle Stanov ČSV a ve druhém, předvánočním, rozšířeném o
předsedy ZO, by se projednávaly odborné záležitosti týkající se včelaření a organizační
záležitosti chodu OO ČSV FM, problémy předsedů jednotlivých ZO a v neposlední řadě by
se k problematice včelaření vyjádřila take MVDr. Baštinská ze SVS FM. Rozhodnutí o této
záležitosti necháme již na novém VOO ČSV FM.
b) Dne 17. 4. 2020 v 17.00 v sále klubu důchodců, Sadová 606, se sejde VOO ČSV FM, kde

bude projednán program Okresní konference, tak aby se zajistil její hladký průběh. Jako
hosté budou pozváni kandidáti do OO ČSV FM. Budou zde take projednány návrhy na
změny Stanov ČSV, které následně bude odsouhlašovat Okresní konference.
Ad 5/
Př. Cholavová seznámila přítomné s podanou žádostí na dotaci na rok 2020 z Magistrátu FM ve
výši 15.000,- Kč na stejný účel jako v roce 2019, tj. vzdělávání mládeže v oboru včelařství, ceny do
soutěží pro děti a mládež apod. Dotace čeká na schválení Radou města. O průběhu a podmínkách
budou všichni informováni na stránkách naší OO ČSV F-M a nebo mailem. O dotace z KÚ MSK na
konání výstavy v Ostravě (pokud se uskuteční) už bude žádat nový VOO ČSV FM.
Ad 6/
Předseda př. Poništ seznámil přítomné s průběhem zasedání PRV ČSV ze dne 14. 1. 2020.
Detailní materiály si mohou členové ZO ČSV našeho okresu prostudovat v kanceláři ve FM,
Sadová 606.
Ad 7/ Organizační:
a/ Byl projednán a schválen návrh na vyznamenání Vzorný včelař okresu - Antonín Byrtus ze ZO
ČSV Bukovec
b/ Předseda př. Poništ seznámil přítomné s tím, že na dnešní zasedání byli pozváni na 19.00 hod.
př. JUDr. Kowalczyk a př. Raszka, aby se projednaly a opravily nedoplněné doklady z loňského
roku. Rozhodčí komise navrhuje smír.
c/ Byl projednán návrh na příhraniční spolupráci naší OO ČSV FM se Slovenským zväzom
včelárov. Přítomní se shodli na tom, že je to v zájmu naší OO, př. Kožušník ocenil možnou výměnu
zkušeností mezi našimi a slovenskými včelaři.
d/ Likvidace ZO Oldřichovice:
Př. Zielina a př. Machač byli zplnomocněni k převzetí majetku dvou VKM Oldřichovice podle
předaných seznamů. Termín předání majetku si dohodne s př. Kajzarem a Raszkou. Př. Polášek
navrhl, aby byl tento majetek rozdělen mezi místní VKM. Předseda př. Poništ sdělil, že majetek je
nutné nejdříve převzít, a po zhodnocení jeho stavu rozhodnout o jeho dalším možném
přerozdělení.
e/ Cestovné:
Přítomní jednohlasně schválili částku 5,50 Kč/km pro vyplácení cestovného. Zároveň odsouhlasili,
že se v letošním roce 2020 nebude vyplácet cestovné na zasedání POO ČSV FM.

f/ Předseda př. Poništ seznámil přítomné s cenovou nabídkou a množstevními slevami na úlové
váhy, kterou přepošle na jednotlivé ZO ČSV našeho okresu. Podle vyjádření jednotlivých ZO a
shrnutí jejich požadavků se pak rozhodne o dalším postupu.
g/ Projednávala se platba 1,- Kč / včelstvo, která je určena pro činnost OO ČSV. Znovu bylo
konstatováno, že ačkoliv tento příspěvek byl schválen Okresní konferencí 2015, tj. pro všechny ZO
okresu, stále jsou ZO, které tento příspěvek neuhradily (např. Baška, Třinec apod.).
h) Předseda př. Poništ konstatoval, že ačkoliv Oběžník č. 3 byl zaslán všem ZO okresu a je na
stránkách okresu, málokdo jej četl. Přestože 15. 1. 2020 měl být v jednotlivých ZO stanoven a
zaslán na OO ČSV termín konání VČS, je jen málo ZO, které termín odeslaly.
i) Bylo navrženo výjezdní zasedání OO ČSV FM v březnu 2020. Toto bude projednáno na příštím
zasedání POO ČSV FM dne 13. 2. 2020.
j) Zpráva pokladníka o stavu pokladny – přednesl př. Barták:
Zpracování podkladů pro 1D bylo bez chyby, finance jsou už na okresním účtu. Pokladník př.
Barták poděkoval předsedovi za pomoc při vyúčtování této dotace. Dále pokladník uvedl, že při
zpracovávání účetních dokladů a jejich kontrole kladně hodnotí, že předsednictvo se po celé
volební období chovalo velmi hospodárně, a díky tomu došlo ke značnému navýšení financí na
účtu OO ČSV FM. Tyto jsou velmi potřebné pro zajištění chodu OO ČSV FM, výstav a dalších
podobných propagačních akcí.
k) Př. Haleš byl pověřen naplánováním přednášek pro rok 2020. Jedná se o školení CIS v květnu a
červnu pro třinecko a frýdecko-místecko (přednášející př. Krejčí) a kurz chovu matek. Přítomní byli
informováni o tom, že v letošním roce nebudou kráceny úhrady přednášek oproti minulému období
dle koeficientu, kdy byly úhrady kráceny tak, že jejich organizování bylo pro OO ČSV nevýhodné –
na kurzy a přednášky se doplácelo.
l) Předseda poděkoval př. Poništovi ml. za vedení okresních stránek, které jsou důležitým zdrojem
informací a pokynů nejen pro funkcionáře okresu, ale pro všechny členy ČSV našeho okresu. Dále
poděkoval za velmi dobrou spolupráci a operativní řešení všech úkolů př. Kožušníkovi a př.
Cholavové.
Ad 8/ Diskuze:
-

Př. Kožušník informoval o tom, že ZO Ostravice má 16. 2. 2020 od 10.00 hod. v Restauraci
u řeky na Ostravici VČS spojenou s přednáškou – lektorem je př. Peterek.

-

Př. Polášek upozornil na termín objednání léčiv do 15. 3. 2020.

-

Př. Zielina informoval o tom, že od 1. 1. 2020 se na léčení aerosolem už neposkytuje
dotace ve výši 10,- Kč / včelstvo.

-

Př. Carbol konstatoval, že termín Okresní konference koliduje s termínem Zlaté včely. Dále
požadoval určení data pro OKK - finanční kontrolu účetnictví a po dohodě předal soupis
jemu vyhovujících termínů, ze kterých bude co nejdříve vybrán jeden termín vyhovující
všem ostatním, kteří se uvedené kontroly zúčastní.

-

Př. Burda znovu připomenul jednotlivým ZO termín 15. 2. 2020 k zaslání nebo předání
seznamů pro nahlášení počtu včelstev. Týká se ZO, které mají úhyny vyšší než 25 %. Poté
budou seznamy předány na SVS ve FM. Pokyny budou zveřejněny na stránkách našeho
okresu.

-

Př. Haleš vznesl dotaz, co se vrací OO ČSV v případě likvidace ZO ČSV, zda se obci musí
vrátit dar. Zde záleží na obci, zda bude požadovat vrácení daru. Dle Stanov ČSV majetek
likvidované ZO ČSV musí být převeden na OO ČSV.

-

Př. Barták komentoval všem rozeslaný mail př. Carbolem na téma ”Proč nejhorší ZO je ZO
Baška?”. Uvedl, že žádná taková soutěž nebyla vyhlášena a požádal př. Carbola, aby se
zdržel dalších podobných napadání POO ČSV FM a jeho předsedy př. Poništa. Jeho
požadavky v rozesílaných mailech na zveřejňování zápisů OKK ČSV FM na stránkách ČSV
nejsou v souladu se Stanovami ČSV a bylo mu navrženo řádné prostudování těchto Stanov.
Dále ho př. Barták žádá, aby zastavil rozesílání pomlouvačných mailů jednotlivým
funkcionářům ZO, kteří se vyjádřili, že o tyto maily nemají zájem a nepřejí si, aby jim byly
zasílány (např. ZO Kozlovice, ZO Paskov a další). Př. Poništ konstatoval, že v předchozím
období byl př. Carbol z jeho pohledu špatný funkcionář – jednatel OO ČSV FM a ani v
současném období nijak nepřispěl a nepřispívá ke zdárnému chodu OO ČSV FM, ale pouze
organizuje konspirační schůzky a vede pomlouvačnou kampaň proti stávajícímu POO ČSV
FM, nejen proti jeho předsedovi, ale proti všem jeho členům. Dále př. Poništ kritizoval
nevhodné a neurvalé chování př. Carbola na zasedáních POO ČSV FM, která hrubým
způsobem narušuje a členové OO ČSV FM jsou již jeho chováním znechuceni. Rovněž
zhodnotil jeho příspěvky na sociálních sítích, např. na FB, kde př. Carbol kladně hodnotí
přínosné chování ZO Oldřichovice ve vztahu k ČSV. Místo těchto aktivit př. Carbola by
členové OO ČSV uvítali z jeho pozice předsedy OKK ČSV FM konstruktivní návrhy, a ne
pouze zamítavé a negativní reakce na práci OO ČSV.

-

POO ČSV FM se vrátil k Organizačnímu, bod b) – pozvaní zástupci ZO ČSV Oldřichovice se
nedostavili k projednání smírčího řízení a k opravě cestovních příkazů, které jsou
nedostatečně vyplněné. Na tomto základě POO ČSV FM jednohlasně rozhodl o tom, že s
ohledem na tuto skutečnost nesouhlasí s vyplacením administrace 1D výše zmíněné ZO
ČSV Oldřichovice.

Na závěr předseda poděkoval všem zúčastněným a popřál jim šťastný návrat domů.
Příští zasedání POO ČSV F-M se bude konat dne 13. 2. 2019 v 17.00 hod v sídle spolku ve
Frýdku-Místku na ulici Sadová 606.
Zpracovala: V. Cholavová dne 3. 2. 2020
Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

