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Zápis z jednání OO ČSV Frýdek – Místek konaného dne 7. 9. 2016 v penzionu
„MAZÁK“ na Ostravici.
1/ - Došlá pošta – bod se neprojednával.
2/ - Informace o dotaci pro včelařské kroužky z příspěvku Moravskoslezského
kraje. V současné době 16 kroužků. OO ČSV F-M odsouhlasil výrobu jak
diplomů, tak účastnických listů pro soutěže včelařských kroužků.
3/ - Dotace MSK na výměnu úlů. Vyplaceno již 530 000,- Kč těm, kteří mají
všechny odevzdané formuláře v pořádku. Zbývá ještě dořešit formuláře u 38
žádostí tak, aby bylo možno i jim peníze proplatit. Tyto peníze je nutno
proplatit do 17. 10. 2016. Nevyčerpané peníze pak vrátit do 30. 10. 2016
4/ - Prostudujte si oběžník č.2/2016 je na stránkách ČSV, - prostudovat a dát k
dispozici jednatelům na ZO
- žádost 1D na zazimovaná včelstva se odevzdávají do 15. 9. a na OO ČSV F-M
jednateli Kohutovi do 30.9.2016 .(Pozor je nutno vyplnit parcelní číslo).
6/ - Projednat v ZO ČSV příspěvek 2 Kč (Příprava pro okresní konferenci 2017).
7/ - Požádáno o MSK o nový projekt pro včelařské kroužky (100 000,- Kč) –
použilo by se hlavně pro prezentaci. (Peníze budou použity na vzdělávání,
semináře pro včelařské kroužky).
8/ - Plán práce 2017 – připraví P. Vitula, J. Kohut, J. Machač, termín do 30. 9.
2016.
9/ - Směrnice o odměňování funkcionářů, případně na činnost okresní
organizace. Návrh připraví – R. Tříska, J. Barták, R. Březina, termín do 30. 9.
2016.
10/ - Propagační včelařské panely – zapůjčení Paskovu, termín vrácení do
10.9.2016 – odpovídá Z. Hajný.

-

11/ - CIS – školení ve Fryčovicích a Košařiskách zajištěno.
12/ - Včelařská výstava v Trenčíně. ZO ČSV Dobrá – Vitula organizuje zájezd
v sobotu 22.10.2016 . Zájemci se mohou hlásit na ivopolednik@seznam.cz . Další
zájemci o zájezd ať se hlásí u Kopečka Jaroslava.

2

Volná debata:
- Dotaz na Dr. Baštinskou – ochranná pásma, jejich zveřejňování – odpovídá
Kožušník
- Cestovní příkazy členů OO ČSV F-M odevzdat, nejpozději na CIS.
- Upřesnit na stránkách OO ČSV F-M správná jména funkcionářů (např. ZO ČSV
Frýdlant n/Ostravicí).
- návrh na nového správce internetových stránek OO ČSV F-M –Lukáš Tomek
(bude pracovat na smlouvu), e-mail: info@penzion-mazák.cz , tel.: 558 682 277
- návrh na výrobu triček s potiskem pro OO ČSV Fýdek-Místek
- byla projednána i administrace na dotaci na výměnu úlů pro ZO ČSV,které
zpracovaly žádosti na OO ČSV F-M ,které je kontrolují a vyhodnocují (v
žádostech množství chyb). Cestovní náhrady pro administraci je nutno dodat
předsedovi M. Poništovi do 10. 10. 2016.
Další zasedání OO ČSV F-M bude 13. 10. 2016 v 16.00 hod v Jablunkově v
Penzióně na Bělé .

Zapsal: Mgr. Václav Kožušník

__________________________
Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

