Zápis z mimořádného zasedání OO ČSV z.s.F-M dne 28.10.2016 v Chlebovicích
(Na Fojtství)
Přítomni:
Poništ, Kohut, Tříska, Barták, Žídek, Březina, Kopeček, Haleš, Zielina, Kožušník, Polášek, Hajný, Juřák.
Host:
Knodlová M.

Program: 1.Došlá a odevzdaná pošta
2.Vyhodnocení dotace MSK - výměna úlů
3.Zpracování administrace na tento dotační titul
4. Kontrola dokladů na dotaci kontrolní komisi
4.Organizační a závěr

ad 1, došly dotační peníze na aerosol - ihned vyplaceno na účty těch ZO, které požádaly ( doklady
nedodaly a nebo nežádaly ZO - Smilovice, Čeladná, Kunčice pod O., Dolní Domaslavice, Palkovice,
Frýdek-M, Morávka, Rychaltice, Stará Ves)

ad 2, dotačního programu na výměnu úlů využilo celkem 124 včelařů a pro ně naše OO ČSV F-M
vyplatila 592 000,- Kč. Zájem byl podstatně vyšší, ale limit byl jen 567 úlů a na administraci jsme
dostali 63 000,- Kč a i tuto jsme částečně použili pro naše včelaře, jelikož ti, jenž už měli všechny
doklady ( faktury za nákup úlů) jsme uspokojili, z důvodů, že faktury nejde použít v dalším roce na
výměnu úlů. Tento dotační titul byl pro včelaře okresu F-M velice přínosný a budeme ještě se snažit i
v příštím roce o dotaci stejného charakteru, jelikož v začátku roku jsme informovali, že tento projekt
by měl být 3 - letý.

ad 3, na zasedání byly odsouhlasena jednohlasně všemi zástupci ZO ,členy OO ČSV F-M ,že
administrace ve výši 38 000,- Kč bude zpracována formou cestovních příkazů a i tyto byly rozepsány
dle cest, které absolvovali členové okresní organizace při likvidaci úlů a následného zpracovávání
všech dokladů a protokolů. Tyto zpracovával jednatel a předseda OO ČSV F-M. Na dokladech, které
byly odevzdávány se nacházela drobná pochybení, která jsme museli po konzultaci s předsedy ZO a
jednotlivými včelaři i dodavateli odstraňovat ( hlavně rozepsání faktur dle požadavku kraje a doklady
o zaplacení- stvrzenky). Všechny doklady předseda OO ČSV F-M odevzdal v souladu se smlouvou
31.10.2016 a ti jenž byli osloveni, že nemají něco v pořádku jsou povinni doložit tyto doklady .V
opačném případě hrozí vráceni dotace, jenž byla vyplacena.

ad 4, byla provedena kontrola všech dokladů k dotaci na výměnu úlů naší KRK - př.Barták, Březina,
Žídek - nebylo shledáno závad viz. zápis z této kontroly, jenž je u jednatele. Následně v měsíci
listopadu bude provedena i kontrola účetnictví OO ČSV F-M na další dotační titul - Dotace 200.000,Kč - včelařské kroužky

ad 5, Organizační :
a, napsat zprávu o dotačním titulu do časopisu Včelařství - přítel Juřák
T: do 30.11.2016
b, ZO poslat 1 Kč/ včelstvo podle hlášenek 1D na účet OO ČSV F-M
( zatím posláno od ZO - Krmelín, Fryčovice, Dolní Lomná, Kozlovice)
T: do 31.12.2016
c, na okresní stránky dát jako vzor "Cestovní příkaz", kterým se dokládá vyúčtování pracovní cesty
jak pro ZO, tak i pro OO ČSV
T: 30.11.2016 jednatel OO ČSV F-M
d, nezaplacený webhosting za rok 2015 - prosíme o zaslání faktury od př. Karla Svrčiny - urgováno
předsedou OO ČSV F-M
T: zaplatit ihned po dodání faktury - Z: Tříska R.
e, seznámení s čerpáním dotace na včelařské kroužky a urgence dodání prezentace VKM z Dobré a
Dobratic
T: 30.11.2016
f, žádost o doplnění Plánu práce od členů OO ČSV F-M na rok 2017 - návrhy na okresní akce

Na závěr poděkoval všem přítomným předseda OO ČSV F-M za práci, jenž vykonali při zpracování
žádosti na dotaci MSK -Výměna úlů.
Další zasedání v listopadu 2016 odpadá, setkání bude jen v případě nutnosti řešení důležitých
materiálů. O případném zasedání bude předseda informovat ostatní členy OO ČSV F-M v předstihu.

Zápis zpracoval : Ing. Kohut Josef dne 28.10.2016

