Zápis ze zasedání KKV konaného dne 16.11.2018 v Nasavrkách v 19.30 hod

Účast
Omluven

: Poništ M., Pospíšil M., Marcol T., Čecháček M.,
:0

Program : 1. Úvod a kontrola úkolů z minulého zasedání
2.Výstava Život na zahradě - vyúčtování a zhodnocení
3. Zpráva z PRV
4. Dotace MSK – výměna úlů
5. Dotace na rok 2019
6. Organizační
7. Diskuze
ad 1. Všechny přítomné přivítal př. Poništ a seznámil je s programem. Ten byl schválen. Po
kontrole úkolů z minulého zasedání bylo konstatováno, že všechny úkoly byly splněny.
ad 2. Př. Poništ opakovaně prezentoval průběh výstavy Život na zahradě. Seznámil s vyúčtováním
členy KKV, kteří nebyli na minulém zasedání. Průběh byl prezentován i v časopise Včelařství. Dále
seznámil členy KKV se žádostí o finanční podporu na výstavu, která se bude konat příští rok v
termínu 20.- 22. 9. 2019. Podporu budeme požadovat z ČSV a MS kraje.
ad 3. 1. místopředseda seznámil členy KKV o programu a jednání PRV. Diskutovalo se o
společnosti Včelpo, kdy konstatoval, že ještě nebyla předložena kupní smlouva od př.Šmída k
nastudování. Členové KKV ČSV MS kraje vyjádřili znepokojení nad tím, že př. Šmíd neposlal ani
na PRV návrh kupní smlouvy k nastudování. 1.místopředseda konstatoval, že by smlouva měla být
doručena paní předsedkyní 16.11.2018 večer po zasedání PRV.
ad 4. Ve všech okresech proběhlo vyúčtování dotačního titulu na výměnu úlů.
Okres Frýdek-Místek vrátil 264 400 Kč ze 700 000 Kč ( dotaci zúřadovával i za okres Ostravu)
Okres Karviná vrátil 14 300 Kč ze 209 000 Kč
Okres Opava vrátil 58 000 Kč ze 385 000 Kč
Okres Bruntál vyčerpal celou dotaci ve výši 585 000 Kč
Okres Nový Jičín vrátil 30 057 Kč ze 200 000 Kč
ad 5. Na dnešním zasedání se všichni zúčastnění shodli na tom, že na jednání dne 21.11.2018 na
KÚ MSK ve 14.00 hod budeme požadovat pro rok 2019 dotační titul na zaplacení výměny souší a
vosku za mezistěny. Z dotačního programu bychom požadovali i zaplacení vzorků mezistěn na
případnou přítomnost parafínu v těchto mezistěnách. Včelaři by si mohli zakoupit i 10 ks přířezů
své rámkové míry. Toto by mělo zase napomoci ke zlepšení zdravotního stavu našich včelstev. Byl
podán návrh, aby od jednotlivých včelařů účetní doklady shromáždily jednotlivé ZO, ty pak v
daném termínu předali OO ke zpracování, a následně by byla dotace vyplacena žadatelům. Celý
projekt včetně rozpočtu již máme vypracován od MVDr. Jany Cihlářové, a takto jej budeme
prezentovat při jednání na KÚ MSK u paní náměstkyně Uvírové a ing. Filgase.
ad 6. Organizační :
a/ Předseda OO ČSV Opava nás seznámil s jednáním s bývalými funkcionáři ZO Budišov nad
Budišovkou ohledně navrácení majetku do této ZO ( kompresor apod). 1. místopředseda informoval
o tom, že byl osloven bývalými členy, kteří by chtěli tuto ZO opět oživit .

b/ Je nutno odebrat výpočetní techniku pro jednotlivé OO ze sekretariátu
c/ Byly představeny propagační „A panely“, které jsme pořídili z dotace MSK (10 ks) a mohou být
zapůjčovány na včelařské akce našeho regionu. V příštím roce bychom měli dodělat prezentační
výplně do těchto panelů (nejlépe vodovzdorné). Tématiku výplně a cenové nabídky navrhneme
poté, co až budeme znát výši podpory na Výstavu Život na zahradě.
ad 7. Diskuze :
- př. Poništ seznámil přítomné se zprávou od předsedy Rozhodčí komise Bc. Miroslava Prchala.
PRV tuto zprávu odmítlo jako nepřijatelnou z důvodu špatných rozhodnutí, které tato komise
přijímá.
- př. Poništ poukázal na nedůsledné prošetřování oblastního kola Zlaté včely v Mostech u
Jablunkova ze strany ÚKK, kde byly na výsledkové listině hodnocení účastníci s výsledky, kteří na
této akci vůbec nebyli. Politováníhodné je, že i člen ÚKK Judr. Kowalczyk neupozornil, že se jedná
i o jeho soutěžící. Od minulé zprávy ÚKK navýšili počet na 14 soutěžících, kterým byly dopsány
výsledky, avšak je podezření až na více než 20 dětí.
- členové KKV ČSV MS kraje při diskuzi znovu vyjádřili znepokojení na stavem ve Včelpu a
konstatovali, že př. Šmíd nezaslal s předstihem návrh kupní smlouvy na společnost Včelpo členům
PRV a členům RV k nastudování.
Jednání bylo ukončeno v 21.00 hod a př. Poništ všem poděkoval za účast. O dalším zasedání KKV
bude 1. místopředseda všechny členy KKV informovat v dostatečném předstihu.
Zápis provedl : Poništ Mir.

