Zápis z ustavující schůze VOO ČSV Frýdek - Místek
v Horní Lomné 128, dne 21. 9. 2020 v 17:30 hod.
Přítomní: viz prezenční listina
Program:

1. Úvod, program, došlá a odeslaná pošta
2. Aktiv funkcionářů
3. Pronájem kanceláře
4. Hodnocení výstavy „Příroda a včely 2020“
5. Léčiva
6. Administrace 1D
7. Školení CIS
8. Volba předsedy
9. Závěr

Ad 1. Úvod, program, došlá a odeslaná pošta
Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné, navržený program zasedání byl jednomyslně
schválen.
Došlá pošta:
- Dopis př. Procházky, který se obrátil na tajemníka ČSV s požadavkem o informace o
členech z pozice zástupce v RV ČSV za FM. Byl upozorněn na to, že tuto pozici bude
potvrzovat až XI. sjezd ČSV a dostupné informace mu poskytne stávající člen RV př.
Poništ.
- Bylo konstatováno, že zápis z Okresní konference z 5. 9. 2020 k dnešnímu dni není
vyhotoven, ačkoliv měl být co nejdříve předán ke schválení a podpisu ověřovatelům
zápisu. Nejpozději do 14 dnů od konání Okresní konference měl být předán novým
členům VOO ČSV FM, tj. do 19. 9. 2020. Po tomto konstatování př. Navrátilová rozdala
všem přítomným koncept zápisu – bez podpisu zapisovatele i ověřovatelů.
Ad 2. Aktiv funkcionářů
Předseda př. Poništ informoval přítomné o tom, že letošní Aktivu funkcionářů, kterého se
v minulých letech účastnili funkcionáři celého Moravskoslezského kraje, v letošním roce
s ohledem na opatření vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií proběhne samostatně
v jednotlivých okresech MSK. Přítomnými byla jednohlasně odsouhlasena částka 70,- Kč na
občerstvení a uhrazení cestovního příkazu na aktiv pro 1 člena z každé ZO ČSV našeho
okresu. Přípravou a zajištěním místa konání aktivu byli pověřeni př. Kopeček a př. Navrátilová.
Ad 3. Pronájem kanceláře
Předseda př. Poništ sdělil přítomným, že částka cca 25.000,- Kč za pronájem kanceláře OO
ČSV FM ve Frýdku-Místku, Sadová 606, je částečně hrazena částkou 5.000,- Kč z administrace
1D a příspěvkem Magistrátu Frýdku-Místku ve výši 20.000,- Kč. Kancelář ve stávajících
prostorách by bylo vhodné udržet hlavně z důvodu ochrany osobních údajů, avšak podmínkou
je podpora ze strany magistrátu minimálně ve stejné výši jako dosud. Je nutné opět projednat
žádost o příspěvek s primátorem města p. Michalem Pobuckým. Tímto byli předsedou pověřeni
př. Jílek a Uherek, a setkání je nutné uskutečnit v co nejkratší době. Předseda př. Poništ je
ochoten se také schůzky zúčastnit.
Ad 4. Hodnocení výstavy „Příroda a včely 2020“
Př. Cholavová informovala o zdárném průběhu výstavy. Proběhly soutěže o nejlepší med,
nejhezčí perník a nejlepší medovinu. Soutěží pro děti se zúčastnilo celkem 94 dětí, výstavu

navštívilo cca 700 návštěvníků. Z Magistrátu Frýdku-Místku byla zajištěna dotace na tuto akci
ve výši 15.000,- Kč, ČSV přispěl na výstavu částkou 20.000,- Kč.
Př. Navrátilová vystoupila s dotazem, proč skončila výstava Život na zahradě.
Zdůvodnění: V roce 2018 proběhla poslední výstava „Život na zahradě“: Vzhledem k tomu, že
se změnilo vedení Výstaviště Černá louka v Ostravě a výrazně se zvýšily finanční podmínky pro
vystavovatele, nebylo možné zde zajistit opětovné pořádání výstavy. Až do roku 2018 výstava
probíhala ve spolupráci s Českým svazem zahrádkářů, který v roce 2019 z finančních důvodů
od pořádání této akce ustoupil. Samotná OO ČSV FM nebyla schopna požadovanou částku ze
svých prostředků uhradit, a proto hledala náhradní řešení. V roce 2019 se tedy na
Slezskoostravském hradě uskutečnil 1. ročník výstavy „Příroda a včely“ ve spolupráci s novým
partnerem, s Lesy ČR. V letošním roce z důvodu koronavirové pandemie Lesy ČR tuto akci
neorganizovaly, takže OO ČSV FM zajistila 2. ročník výstavy samostatně opět na
Slezskoostravském hradě.
Předseda př. Poništ poděkoval za aktivní spolupráci při přípravě i samotném průběhu výstavy
př. Bartákovi, Poništovi ml., Kožušníkovi, Burdovi a Cholavové.
Příspěvek k této akci bude zveřejněn na stránkách časopisu Včelařství.
Ad 5. Léčiva
Poslední léčiva pro letošní rok by měly přijít v průběhu tohoto týdne. Jejich distribuci zajistí př.
Burda ve spolupráci s př. Pinkem a Vraníkem ze ZO Palkovice.
Ad 6. Dotace 1D a administrace 1D
Předseda př. Poništ upozornil na nutnost odeslání žádostí o dotaci 1D přes CIS do ústředí ČSV
do 30. 9. 2020. Při vyřizování dotace budou uznány účetní doklady vystavené do 31. 12. 2020.
Pokud je zpracovatelé mají už nyní připravené, mohou je zasílat do sídla OO ČSV FrýdekMístek, Sadová 606. Je nutné dodržet uznatelné náklady dle Oběžníku 2/2020. Předseda
informoval, že příspěvek na administraci 1D bude přibližně ve stejné výši jako v loňském roce.
Ad 7. Školení CIS
jsou zajištěna v termínu 10. 10. 2020, v Sedlištích bude začínat v 8.00 hod., v Horní Lomné ve
14.00 hod.
Ad 8. Volba předsedy
Přítomnými byl schválen způsob volby aklamací.
Byli navrženi dva kandidáti na pozici předsedy OO ČSV FM, př. Poništ a př. Uherek, kteří se
přítomným představili a nastínili směr, kterým by se dle jejich představ měla ubírat OO ČSV FM.
Po představení obou kandidátů př. Carbol svým vystoupením osočil z dotačního podvodu př.
Poništa. Předseda př. Poništ byl nařčen, že mu z dotací mělo zůstat „za nehty“ 10 % ze
2.500.000,- Kč, které během doby své funkce na pozici předsedy OO ČSV FM zařídil.
Následně se mezi zúčastněnými rozjela bouřlivá diskuze.
Předseda Poništ tvrzení př. Carbola odmítl a požadoval, aby jmenovaný v důsledku svých
neustálých lživých výpadů rezignoval na všechny své funkce v ČSV.
Vystoupil také pokladník OO ČSV FM př. Barták a vznesl dotaz, zda má př. Carbol pro toto
tvrzení podložený důkaz. Na tento dotaz př. Carbol neodpověděl. Dále př. Barták předsedu
OKK ČSV FM př. Carbola upozornil na fakt, že za celou dobu svého tříletého působení v OKK
ČSV FM nepředložil ani jednu písemnou zprávu z prováděných kontrol. Taktéž konstatoval, že
vyúčtování dotací bylo mnohokrát kontrolováno poskytovatelem a nebyly shledány žádné
závady.
Následně bylo účastníky požadováno, aby z důvodu časové tísně některých z nich byla diskuze
ukončena a aby proběhla volba předsedy.

Volby se zúčastnilo celkem 24 hlasujících.
Výsledky hlasování:
Př. Uherek získal 11 hlasů
Př. Poništ získal 9 hlasů
4 členové VOO ČSV FM se zdrželi hlasování
Vzhledem k tomu, že ani jeden z kandidátů neobdržel nadpoloviční počet hlasů a většina
účastníků z časových důvodů nemohla zůstat déle, předseda OO ČSV FM nebyl zvolen a
stávající předseda POO ČSV FM př. Poništ tuto schůzi ukončil.
Stávající předseda POO ČSV FM př. Poništ stanoví nový termín ustavující schůze, samozřejmě
i s ohledem na to, jak se bude vyvíjet pandemická situace v naší republice a opatření s tím
spojená, a členy VOO ČSV FM bude o novém termínu ustavující schůze včas informovat.
Ad 9. Diskuze a závěr
V diskuzních příspěvcích v průběhu celého jednání bylo konstatováno, že Okresní konference
byla př. Procházkou špatně vedena. Docházelo k manipulaci s volebními lístky a s počtem
hlasů, které sčítala mandátová komise. Při hodnocení některých delegátů zaznělo, že Okresní
konference byla zmanipulovaná a mělo by dojít k její anulaci z důvodu hrubého porušování
Stanov ČSV.
Př. Carbol v průběhu jednání vystoupil se stížností, že nebyl zván na zasedání POO ČSV FM.
Termíny dalšího zasedání předsednictva jsou vždy dohodnuty a odsouhlaseny na předchozím
zasedání, jsou součástí každého zápisu ze zasedání POO ČSV FM, takže pokud někdo
přehlédne pozvánku v mailu, má možnost si zjistit termín na okresních stránkách, kde jsou
zveřejněny zápisy ze všech zasedání. Navíc se téměř všech zasedání se účastnil některý z
členů OKK ČSV FM, takže zjevně vázne komunikace mezi jejími členy. Z těchto důvodů POO
ČSV FM považuje stížnost př. Carbola za bezdůvodnou.
Závěrem předseda př. Poništ poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim šťastný návrat
domů.
Zpracovala: Věra Cholavová a Jana Šotková dne 28. 9. 2020
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Barták
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

