Zápis ze zasedání VOO ČSV Frýdek-Místek
ze dne 8. 12. 2019 od 9.00 hod. ve Frýdku-Místku, Sadová 606
Přítomní: Poništ st., Barták, Polášek, Haleš, Kožušník, Hajný, Poništ ml., Burda, Cholavová,
Zielina, Kopeček
Hosté: MVDr. Baštinská, Volná, předsedové ZO – viz prezenční listina
Neomluveni: Machač
OKK: Carbol, Labaj, Březina
Program:
1. Uvítání členů OO ČSV F-M a hostů, úvodní slovo předsedy OO ČSV F-M
2. Vystoupení hostů
3. Schválení programu jednání VOO ČSV
4. Kontrola úkolů, došlá a odeslaná pošta
5. Vyznamenání členů ZO, předání cen vítězům soutěží na výstavě „Příroda a včely“ v Ostravě
6. Plán práce OO ČSV F-M 2020
7. Zpráva pokladníka - hospodaření 2018 a rozpočet na rok 2020 - stav financí 2019
8. Zpráva jednatele - plnění plánu práce 2019, informace o dotacích 2020
9. Zpráva zdravotního referenta - zdravotní stav včelstev, úhyny, distribuce léčiv
10. Zpráva komise pro osvětu a racionalizaci, pro práci s mládeží
11. Zpráva hospodáře - inventury,majetek OO ČSV F-M
12. Zpráva kulturního referenta
13. Zprávy z vyšších svazových orgánů
14. Příprava Výročních členských schůzí a okresní konference 2020
15. Přestávka – pohoštění
16. Zpráva OKK
17. Diskuze a závěr
Ad 1/ Předseda OO ČSV FM př. Poništ přivítal všechny přítomné. V úvodu poděkoval všem za hojnou
účast a za dosavadní práci ve svých ZO ČSV. Informoval, že MVDr. Baštinská přijde později, takže
vystoupení hosta operativně zařadí do programu.
Ad 3/ Předseda seznámil přítomné s programem Zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi
členy VOO ČSV FM.
Ad 4/ Předseda zhodnotil plnění úkolů a seznámil přítomné s došlou a odeslanou poštou. Přítomní
byli informováni o rozhodnutí o návrhu Rozhodčí komise o smír se ZO ČSV Oldřichovice. Protože
členové POO ČSV neměli možnost seznámit se s tímto materiálem, pouze jej vzali na vědomí a na
dalším zasedání, tj. 23. 1. 2020, na které budou pozváni zástupci ZO ČSV Oldřichovice, bude tato
záležitost projednána a vyřešena.
Ad 5/ Návrh na vyznamenání okresu:
- Karel Útrata (ZO Fryčovice) – Vzorný včelař okresu
- Dalibor Konečný (ZO Fryčovice) – Vzorný včelař okresu
Návrhy byly jednomyslně schváleny členy VOO ČSV FM.
Byly předány věcné ceny a diplomy všem vítězům soutěží, které proběhly na Slezskoostravském
hradě v rámci výstavy „Příroda a včely“ 14. 9. 2019.

Ad 6/ Místopředseda VOO ČSV FM př. Hajný představil plán práce na začátek roku 2020 (leden až
duben). Plán práce byl jednomyslně schválen přítomnými členy VOO ČSV FM. Plán práce na další
období bude po Okresní konferenci schvalovat už nový VOO ČSV FM.
Ad 7/ Pokladník VOO ČSV FM př. Barták seznámil přítomné s hospodařením v roce 2018 a informoval
o stavu financí v r. 2019. Zprávu schválilo 9 členů VOO ČSV FM, 2 členové se zdrželi hlasování.
Dále seznámil přítomné se stavem účtu a pokladny k 30. 11. 2019 a s rozpočtem na r. 2020, který byl
jednomyslně schválen.
Předseda př. Poništ konstatoval, že členové POO ČSV FM se budou v maximální míře snažit dodržet
vyrovnaný rozpočet za rok 2019.
Ad 8/ Zprávu o plnění plánu práce 2019 a informace o dotacích v r. 2020 přednesl jednatel VOO ČSV
FM př. Kožušník. Na výstavu „Příroda a včely“ byly vyřízeny dotace pro OO ČSV FM od KÚ MSK, od
Magistrátu FM a od ČSV. Finance byly využity na výrobu propagačních materiálů, zakoupení věcných
cen pro soutěžící děti a mládež, a k zajištění zdárného průběhu celé výstavy. Předseda konstatoval,
že všechny dotační tituly byly vyúčtovány v daných termínech dle smluv o poskytnutí dotací a ze
stran poskytovatelů nebyly shledány žádné závady. Jednatel př. Kožusník sdělil, že veškeré zápisy,
zprávy, informace, dokumenty apod. jsou vkládány na okresní stránky př. Poništem ml. ihned po
jejich zpracování, a poděkoval mu za součinnost. Předseda př. Poništ poděkoval př. Bartákovi,
Kožušníkovi a Cholavové za spolupráci při vyřizování dotací.
Ad 9/ Nákazový referent VOO ČSV FM př. Burda informoval přítomné o zdravotním stavu včelstev, o
jejich úhynech a o distribuci léčiv. Upozornil na to, že léčivo Varidol má jinou konzistenci, kterou
předseda př. Poništ konzultoval s VÚ v Dole a zajistil možnost jeho výměny, přestože podle informací
VÚ konzistence léčiva nemá vliv na jeho účinek.
Ad 10/ Předseda komise pro práci s mládeží př. Machač se neomluvil ze zasedání VOO ČSV FM, ale
zprávu o činnosti VKM přednesl př. Zielina. Předseda př. Poništ poděkoval všem vedoucím VKM za
jejich práci se včelařskou mládeží a popřál jim mnoho mladých včelaříků ve svých VKM. Konstatoval,
že práce s mládeží je stále prioritou činnosti naší OO ČSV FM. Informoval, že dotace na činnost VKM
lze využívat z podpory MSK dle dotačních titulů.
Ad 11/ Informace o průběžném hospodaření, inventurách a majetku OO ČSV FM přednesl př.
Polášek. Inventuru provedla komise za účasti př. Hajného, Kožušníka a Poláška se závěrem, že
evidence majetku OO ČSV FM je dostatečná a nebyly shledány žádné rozdíly.
Ad 12/ Zprávu komise pro osvětu a racionalizaci místo př. Haleše, který byl indisponován, podala př.
Cholavová, seznámila přítomné s průběhem výstavy „Příroda a včely“ a také s projektem „Vesnice
roku“. Zde byl VOO ČSV FM osloven zástupci ZO Paskov a zúčastnil prezentace obce Žabeň. Snad i
naše prezentace včelařské práce a produktů přispěla této obci k umístění na 2. místě v rámci MSK.
Př. Cholavová informovala přítomné o možnosti bezplatného zapůjčení propagačních materiálů od
OO ČSV FM při zajišťování podobných akcí v jejich regionech.
Ad 13/ Předseda př. Poništ předal zprávy z vyšších svazových orgánů. Přítomné seznámil s tím, že
v měsíci srpnu došlo hlasováním RV ČSV ke zvýšení členských příspěvků, proti kterému hlasoval.
V listopadovém RV ČSV předložilo PRV ČSV dodatek k prodeji společnosti Včelpo, kde opět př. Poništ
pro tento dodatek nehlasoval. Dále informoval, že pro souhlasné rozhodnutí tohoto dodatku
nehlasoval ani jeden zástupce MS kraje. Veškeré zápisy z RV a PRV jsou k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři OO ČSV FM, kde se s nimi mohou detailně seznámit všichni funkcionáři a členové ČSV
našeho okresu.

Ad 14/ Předseda př. Poništ informoval o tom, že RV ČSV schválil termíny konání výročních členských
schůzí v jednotlivých ZO ČSV a konání okresních konferencí. Přítomné seznámil s tím, že ČSV zašle
jednotlivým ZO ČSV Oběžník č. 3/2019 s podrobnými informacemi o klíčích, termínech konání
výročních členských schůzí v ZO, o termínech odesílání zápisů na OO ČSV a termínech a organizaci
okresních konferencí. Usnesením RV ČSV byl stanoven klíč pro delegáty ze ZO 1:25 – 40, a VO ČSV FM
schválil, že pro naši OO ČSV FM bude klíč 1:40. VO ČSV FM schválil dle plánu práce na rok 2020
termín konání Okresní konference ČSV FM dne 19. 4. 2020 v 9.00 hod.
Úkol: př. Cholavová zajistí prostory pro konání Okresní konference ČSV FM.
Ad 2/ S nákazovou situací v našem okrese přítomné podrobně seznámila MVDr. Baštinská.
Upozornila na nutnost zapojit do léčení včelstev všechny včelaře a sjednotit termíny léčení, aby
nedocházelo k ohrožování zdravotního stavu včelstev okolních včelařů. Termín 15. 2. 2020 je
termínem k odevzdání vzorků měli. Připomněla také, že s ohledem na letošní vysoké ztráty včelstev
bylo dohodnuto, že jednotlivé ZO odevzdají seznam úhynů včel za celou ZO buď k rukám předsedy
OO ČSV FM nebo na SVS FM. Tiskopisy doručené předsedovi budou následně předány na SVS FM.
Ad 16/ Př. Carbol měl přednést zprávu z kontroly OKK, ale neměl ji vypracovanou. Předseda poté sám
informoval přítomné o výsledku kontroly OKK ČSV FM, která na podnět př. Carbola z 19. 1. 2019
proběhla dne 21. 3. 2019 za přítomnosti člena ÚKK př. Doležala. Dle vyjádření ÚKK ke kontrole jsou
všechny doklady a celé účetnictví OO ČSV FM v naprostém pořádku. Z této skutečnosti vyplývá, že př.
Carbol se vyhnul svým povinnostem předsedy OKK a zodpovědnost přenesl na členy ÚKK.
Ad 17/ Diskuze
a) Př. Pink s ohledem na ztráty ve včelstvech navrhl vyšetření měli 2x ročně. K tomu se vyjádřila
MVDr. Baštinská, která upozornila na to, že legislativa týkající se vyšetření včelstev je nová,
dostačující a nebylo by tedy vhodné ji měnit.
b) Př. Carbol sdělil, že termín Okresní konference koliduje s termínem „Zlaté včely“.
c) Př. Carbol navrhuje klíč pro kandidáty do OO ČSV 1 delegát na 25 členů ZO ČSV. Nebylo
odsouhlaseno.
d) Př. Kasparek ze ZO ČSV Morávka upozornil na nevyřešené společné katastry. Předseda
navrhuje, aby ZO, které sdílejí společný katastr, tento problém vyřešily společnou dohodou.
OO ČSV FM nechce do těchto sporů zasahovat.
e) Př. Kowalczyk informoval, že rozhodl o likvidaci ZO ČSV Oldřichovice k 31. 12. 2019. Dále
přítomným sdělil, že podal rezignaci na funkci v ÚKK ČSV z důvodu, že ÚKK nebyla umožněna
kontrola na ČSV. Vyslovil také své přesvědčení, že je ve smyslu Stanov ČSV dávat podněty ke
kontrole.
f) Př. Kowalczyk požadoval zveřejnění zápisu z plenárního zasedání OO ČSV FM z dubna 2017.
Vyjádření: Tento zápis je zveřejněn na okresních stránkách.
g) Př. Kowalczyk upozornil na to, že audit Včelpa nebyl proveden, a přesto se Včelpo prodalo.
Na závěr předseda př. Poništ ještě jednou poděkoval všem přítomným za vykonanou práci v letošním
roce, za účast na tomto setkání a popřál všem krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v nadcházejícím roce 2020.
Zapsala: Věra Cholavová dne 14. 12. 2019
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

