Zápis z Aktivu funkcionářů ZO MS kraje

(Frýdek-Místek, Bruntál, Opava, Nový Jičín, Karviná, Ostrava)
ze dne 2. 9. 2018 od 9.00 hodin v restauraci U Zajíce v Hnojníku, okres Frýdek-Místek
Program:

1. Úvod, přivítání hostů a předání ocenění KKV ČSV MS kraje
2. Prezentace zpracovaná PRV
3. Oběd – občerstvení
4. Diskuze

Účast zástupců v RV za okresy:
Ostrava
Bruntál
Nový Jičín
Opava
Karviná

- Ing. Čestmír Gazda
- Martin Pospíšil
- omluven Miroslav Segeťa
- nepřítomen
- nepřítomen

Účast zástupců ZO ČSV – viz prezenční listiny
Ad 1/ Všechny přítomné přivítal předseda OO ČSV FM př. Poništ, 1. místopředseda ČSV, seznámil
zúčastněné s programem a předal MVDr. J. Cihlářové propagační materiály. Aktiv funkcionářů vedl
společně s př. Martinem Pospíšilem a ing. Františkem Krejčím.
Čestné uznání KKV ČSV MSK, diplomy a propagační materiály ČSV na Aktivu převzali př. Jiří Pavlásek,
ing. Petr Bujnoch, Mgr. Bruno Kokotek, Jaromír Haleš a Mgr. Václav Kožušník. 1. místopředseda
poděkoval všem oceněným za práci, kterou vykonali ve svých ZO.
Ad 2/ 1. místopředseda ČSV všem přítomným vysvětlil organizační záležitosti Aktivu (cestovní
příkazy, prezenční listiny, diskuzní příspěvky apod.) a promítl program prezentací, které budou
přeposlány na všechny ZO a OO v MS kraji. Poté odprezentoval podrobně dotační politiku
v jednotlivých bodech.
Upozornil na oběžník č. 1/2018 a na přílohy ve Včelařství č. 8/2018 včetně příkladů spojených
s výplatou administrace 1D. Upozornil na to, co lze uplatnit v požadované dotaci, a povinnost
odevzdání účetních daňových dokladů v daných termínech. Poukázal na množství chyb v podkladech,
které jednatelé předávají a které musí na sekretariátu ČSV opravovat (podpisy žadatelů a
statutárních zástupců, originální tiskopisy ze systému CIS, razítka apod.).
Ing. Krejčí odprezentoval Statistiky CIS, současné moduly i ty připravované, k vyšetření MVP, VKM a
účetní programy včetně výkazů majetku, editaci údajů. Vysvětlil důležitost vyčištění katastrů pro
jednotlivé ZO. Okres Bruntál už má katastry vyčištěny. 1. místopředseda upozornil na to, že záleží na
jednotlivých ZO, které se mají dohodnout. Pokud k dohodě nedojde, katastry přidělí OO ČSV.
Zdravotní problematiku včelstev a nová léčiva velmi podrobně vysvětlila MVDr. Jana Cihlářová.
Všechny přítomné seznámila s nákazovou situací v MS kraji a upozornila na nutnost dodržování
metodiky léčení včelstev.
Odprezentovala i novelu Veterinárního zákona, a s ní spojenou legislativu. Zmínila nemoci včel a
seznámila funkcionáře s podmínkami prodeje medu „ze dvora“.
Upozornila na to, že je nutné, aby funkcionáři navštěvovali oficiální webové stránky KVS.
Ing. Krejčí seznámil přítomné s novelou rostlinolékařských předpisů – LPIS a ochranou osobních
údajů – GDPR. Upozornil na to, že na webových stránkách ČSV jsou k dispozici všechny tyto
informace.

Problematika včelařství v kraji
Zástupci MS kraje se omluvili, proto tuto problematiku prezentoval opět 1. místopředseda, který
úzce spolupracuje s odborem životního prostředí KÚ MSK. Seznámil s dotačními tituly pro naše OO
ČSV v MS kraji, a to konkrétně:
Zlatá včela:
50.000,- Kč
Dotace na výměnu úlů:
2.000.000,- Kč
Dotace pro VKM:
500.000,- Kč
Po stížnostech některých funkcionářů Krajský úřad MSK stanovil pro žadatele 30 % spoluúčast a
maximální dotační žádost ve výši 50.000,- Kč pro jednotlivé subjekty (ZO, VKM).
Tato alokovaná částka nebyla vyčerpána z důvodu spoluúčasti a administrativní zátěže pro žadatele.
V minulosti, tj. v letech 2015 – 2017, zajistil 1. místopředseda pro VKM okresu Frýdek-Místek a VKM
MS kraje celkem 527.000,- Kč, a bylo jím konstatováno, že VKM jsou velmi dobře vybaveny. Dotační
tituly byly bezchybně zúřadovány a částky beze zbytku vyčerpány.
Dotace na výstavu Život na zahradě bude schvalována 13. 9. 2018 krajským zastupitelstvem. Zatím je
na tuto akci schválena částka 50.000,- Kč od ČSV.
Krajský úřad MS kraje podporuje individuálními dotacemi i další žadatele z řad včelařů (Den medu a
písničky apod.).
Aktuální problematika našeho spolku
1. místopředseda:
- ocenil práci tajemníka, sekretariátu a členů PRV. Prezentoval zprávu o činnosti za 1. polovinu
roku 2018 schválenou RV v srpnu 2018. Hodnotil také kladně komise jako poradní orgány PRV
mimo ekonomickou, která se rozpadla, ale znovu se ustavuje, a vyzvedl přátelskou atmosféru
při zasedání RV v Nasavrkách.
- seznámil s tím, že rozhodnutím RV se nezvyšují členské příspěvky.
- odprezentoval novelizované směrnice.
- upozornil na termíny zasílání výkazů majetku (za rok 2017 byl termín 30. 6. 2018)
- seznámil účastníky s počty ZO a OO v ČR, které ještě nemají přeregistraci. U nás, v MS kraji je
vše v pořádku. Bez přeregistrace hrozí žadatelům problémy s vyřizováním dotací.
Svépomocný fond
I zde 1. místopředseda podrobně vysvětloval zásady poskytování příspěvků za SF na zmírnění škod
dle Statutu SF. Zmínil, že v mnohých případech dochází k pokusu o neoprávněné čerpání a také
k nedodržování 6ti měsíční lhůty pro nahlášení škody. Funkcionáři ZO, v některých případech i OO,
nedostatečně prošetřují žádosti, ale členy komise jsou zkušení včelaři, kteří vyřízení neoprávněné či
pozdě podané žádosti zamítnou.
Včelpo
Př. Martin Pospíšil seznámil funkcionáře s postupem RV při prodeji společnosti Včelpo zájemci Petru
Vydrovi, který od prodeje odstoupil z důvodu dluhu Včelpa (více než 34 mil. Kč). Dalším zájemcem je
Jan Šmíd, který požádal o odložení splátek po roce 2020 z důvodu nutnosti uhradit pohledávky
Včelpa Kauflandu. Rozhodovat o smlouvě bude asi mimořádné zasedání RV.
1. místopředseda seznámil s riziky prodeje a rizikem insolvence. Vyzval funkcionáře k informativnímu
doporučení, zda pro takovouto smlouvu hlasovat. Funkcionáři namítli, že nemají dostatek informaci
k takovému doporučení. Vyzval Judr. Kowalczyka jako člena ÚKK, který se zúčastňuje zasedání RV,
k vyslovení názoru. Judr. Kowalczyk sdělil, že na tuto problematiku a riziko nemá vlastní názor.
Ad 3/ Přestávka na oběd od 11.30 do 12.30 hod.

Ad 4/ Diskuze
a) Př. Gazda – OO ČSV Ostrava: Proč nejsou hrazeny cestovní příkazy jako doprava soukromým
autem? Vyplácení CP 1. vlakovou třídou je nedostatečné.
Odpověď: bude předneseno na PRV, ale taková je praxe a nařízení ze strany ČSV
b) Př. Lupa: Proč nedostanou funkcionáři ZO počítače? Nejsou povinni pracovat na svých
osobních.
Odpověď: Počítače dostávají předsedové OO. Funkcionáři ZO mají možnost využít dotací od
obcí na nákup IT techniky.
c) Př. Knödlová poukázala na spor s předsedou OO ČSV F-M při čerpání dotace pro VKM. Ten její
nepravdivé argumenty vyvrátil a všem nabídl předložení důkazů o neoprávněných
požadavcích některých vedoucích VKM.
d) Př. Uherek vyzval k urychlenému vyřešení a vyčištění katastrů. Byl stanoven termín do 31. 12.
2018.
e) Př. Kopeček poukazoval na velké náklady nynějšího okresu spojené s provozem kanceláře,
kterou v minulosti nepotřebovali.
Odpověď: V minulosti OO ČSV F-M neřešila dotace, a proto bylo i mnohem méně
„papírování“. Většina okresních financí neputovala do ZO ČSV F-M, ale na firemní účty př.
Knödlové, která má pronajaté prostory Včelařského domu v Chlebovicích od Magistrátu
města Frýdek-Místek za symbolickou 1,- Kč/rok. Zde OO ČSV F-M platila nájemné ve výši od
350,- do 500,- Kč za hodinu schůzování. Všechny ostatní služby, jako je stravování a hostinská
činnost neodpovídaly hygienickým a právním předpisům, pro potřeby OO ČSV F-M byly
nekvalitní a drahé. V současné době platíme Magistrátu F-M za velké a vytápěné prostory
včetně ozvučení 50,- Kč/hod.
f) Př. Lupa sdělil, že 1. místopředseda ničí podnikání př. Knödlové a že nemá kde nakupovat
pomůcky pro včelaření.
Odpověď: Při dnešním vstupu do diskuze př. Knödlová mimo jiné prezentovala úspěšný
provoz a aktivity Včelařského domu v Chlebovicích (Work shopy, včelařské dny apod.).
Z tohoto výčtu úspěchů není zřejmé, že by někdo mařil její práci. Při prodeji rozhoduje cena
zboží, na trhu přibývají e-shopy a prodejci stejného, ale levnějšího zboží, a pravděpodobně
proto včelaři nenakupují v Chlebovicích tolik, jako nakupovali v minulosti.
g) Následně př. Pospíšil vyzval diskutující, aby si tyto záležitosti vyřešili na úrovni okresu, protože
účastníky aktivu MS kraje tato okresní problematika nezajímá. Diskuze pokračovala dále
v přátelském duchu, garanti postupně odpovídali na dotazy vyplácení příspěvků do ZO,
členských příspěvků atd. Všechny dotazy byly 1. místopředsedou zodpovězeny.
Jednání aktivu bylo ukončeno ve 13.30 hod.
Př. Poništ poděkoval všem za účast a popřál šťastný návrat domů.
V Hnojníku 2. 9. 2018
Zápis provedla: Věra Cholavová

