OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání výboru OO ČSV F - Místek
V Mostech u Jablunkova dne 27.5.2017 na včelnici „ Klín „
Přítomní za OO ČSV FM :
Poništ, Ing. Kohut, Kopeček, Machač, Zielina, Bc. Poništ
Za OKK : Barták, Březina
Omluveni : Tříska, Hajný, Polášek, Haleš, Bc. Carbol

Program
1. Úvod – uvítání členů OO ČSV FM
2. Došlá a odeslaná pošta
3. Příprava kurzu chovu matek 10.6. a 11.6.2017 v Dolní Lomné a Pržně
4. Mimořádná konference OO ČSV F-M z důvodu rezignace člena OKK
5. Info Zlatá včela
6. Organizační
7. Diskuze a závěr

Ad 1, provedl předseda a seznámil s programem – ten schválen všemi účastněnými
Ad 2, informace o e-mailech Judr. Kowalczyka – předseda podal vysvětlení a členové výboru a OKK
takový postup považují za nepřijatelný a distancují se od takového jednání. Členové POO ČSV z.s. F-M
pracují velmi dobře a výsledky jejich práce jsou nezpochybnitelné. Předseda M.Poništ má důvěru jak
POO, tak i členů výboru.
Př. Kopeček vyzývá k uklidnění situace v okrese. Členové OKK konstatovali, že nynější situace byla
vyvolána účelově a měla za cíl znevěrohodnit předsedu ohledně čerpání dotací z MSK na včelařské
kroužky. Při kontrole uvedené dotace jak ze strany OKK, tak i MSK nebylo shledáno pochybení, proto
odsuzuje jednání a způsob jakým postupuje Judr. Kowalczyk.
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Ad 3, kurzy nachystány a bude provedeno natočení na DVD – zajistí Kopeček a Carbol
Ad 4, předseda OO přednesl výklad stanov a výbor se dohodl, že tato se bude konat v Chlebovicích
dne 18.6.2017 v 9:00 hod. s jedním bodem a to, že bude dovolen 1 člen OKK a 2 náhradníci. Předseda
informuje a vyzve v termínu do 28.5.2017 o součinnost všechny předsedy ZO a funkcionáře, aby
taktéž postupovali podle stanov ČSV. Klíč pro delegáty byl schválen v poměru 1:70
Ad 5, info podal předseda, který byl na zahájení a předání cen. Organizace soutěže byla na vysoké
úrovni. Doprovodný program byl pestrý a zajímavý. Vyúčtování dotace z MSK má zpracovanou
předseda v součinnosti s ostatními členy POO a odevzdá ji začátkem června na kraj, kde je dle
smlouvy a bezchybného vyúčtování ten dle smlouvy proplatit náklady OO ČSV FM do 21 dnů na
okresní účet.
Ad 6, Organizační :
a) problémy se ZO při odevzdávání tiskopisů na aerosol – opět na poslední chvíli a s množstvím chyb –
(chyběly součty, razítko, podpisy funkcionářů, zasílání na více adres apod.). POO se dohodlo, že pro
další období bude se zasílat veškerá koresponce na adresu Miroslav Poništ, Lidická 711/1, 739 61
Třinec 6 - Lyžbice a v dostatečném předstihu. Na aerosol byl stanoven termín 30.3. běžného roku. V
žádném případě neposílat přímo na Svaz. Předseda a jednatel musí vše odevzdat za celý okres s
podpisy, razítkem a žádostí na proplacení pro jednotlivé ZO
b) na okresní stránky byla pověšena Příručka pro práci pokladníků – nutno prostudovat a takto
postupovat
c) Předseda informoval o situaci v čerpání dotace na výměnů úlů. Máme nárok na 277 úlů a zatím je
požadavek na 104 úlů a další docházejí. Vyzývá předsedy o urychlené zasílání žádostí a vyřizování
dalších záležitostí (faktury = doklady o zaplacení, likvidační protokoly, kontrolní listy a
fotodokumentaci likvidace starých úlů). Tiskopisy jsou na okresních stránkách. O podmínkách dotace
a způsobu realizace informoval předseda. Tak jako v loňském roce – vše zasílat k jeho rukám. Na
každém zasedání budou informace o čerpání jak z okresu F-M, tak Ostrava a Karviná, za které to
administruje náš okres.
d) byla podána i informace o organizování Výstavy na Černé louce »Život na zahradě«, kde budeme
účastní a předseda vyzval všechny ochotné pomoci s organizací této akce.
e) POO ČSV F-M se bude zabývat a snažit se o zvýšení ceny výkupu vosku, cena by se měla pohybovat
v rozmezí 260 – 300 Kč, mezistěny jsou prodejci předražovány. Malé výkupní ceny vosku nejsou
motivací pro včelaře jej odprodávat, a tím se na trh dostávají mezistěny špatné kvality.
f) na zasedání byl stanoven i postup při realizaci dotace v roce 2017 na včelařské kroužky – bude
schůzka POO s předsedou komise pro práci s mládeži J.Machačem
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g) po schválení této dotace budou dána pravidla pro čerpání této dotace. Mnozí vedoucí VKM otálí s
odevzdáním evidenčních listů majetků z dotace MSK hospodáři př. Poláškovi. Na zasedání předali
evidenční listy př. Machač a Zielina. Předseda poukázal, že dotaci, jak rozděloval Judr. Kowalczyk byla
účelová, nespravedlivá a dokonce docházelo k prodávání ochranných pomůcek přes své firmy
(Knodlová, Judr. Kowalczyk). Toto chování bylo POO a členy OKK vyhodnoceno jako velmi neetické.
Jsou i názory, že VKM jsou zříiovány účelově pro čerpání dotací a vedoucí VKM se tím obohacují.
Kroužky se neprezentují, nezúčastňují soutěží. Dotace není nároková a takové kroužky budou z
čerpání dotace z MSK vyloučeny, pokud se prokáže, že nevyvíjejí aktivní činnost.
h) předseda bude opět požadovat po vedoucích VKM zprávu o činnosti za uplynulé období a přiloží
tyto materiály k již odevzdaným almanachům. Zatím ještě almanachy neodevzdali VKM Dobrá a
Dobratice. Tyto almanachy byly taktéž odevzdány na MSK kraj jako prezentace náměstkyní hejtmana
paní J.Uvírové.
i) příteli Kopečkovi byl dán termín 15.6.2017 k předání celé agendy předsedy, včetně účetních dokladů
za minulé období jeho předsedování. Stávající předseda požaduje soupis šanonů a dokladů a písemné
předání zkontroluje OKK. Uvedené doklady jsou údajně někde na Fojtství v Chlebovicích. Jelikož se
jedná o důležitou agendu POO se musí urychleně zabývat archivaci materiálů a hledání prostor pro
tyto účely. Jelikož se jedná o účetní doklady a dotace, tak tyto materiály musí být chráněny a
uchovávány podle směrnice ČSV o archivaci.

Ad 7, V diskuzi byly vznášeny požadavky na zvyšování úrovně funkcionářů, na kontrolu počtu včelstev
při admin.1D,na hrazení cestovních nákladů na schůzovací činnost a odměny za dobrou práci
funkcionářů. Předseda tyto náměty bude prezentovat ve vyšších svazových orgánech a bude je
předkládat i na zasedání POO ČSV F-M. Poukázal však na to, že ZO mají partnera v OÚ, MěÚ a mnohé
náklady by mohli uplatňovat na proplacení z rozpočtů těchto úřadů, které si váží spolkové činnosti
včelařů. Je důležité se ale prezentovat a požádat o proplacení těchto nákladů jednotlivé starosty a
zastupitelstva obcí a měst.
Bylo poděkováno př. Zdeňku Kohutovi za prezentaci své včelnice, za připravené pohoštění a prostory
pro schůzi OO ČSV F-M.
Další zasedání OO ČSV F-M bude 15.6.2017 ve Frýdlantě nad Ostravicí v 16:00 hod. na náměstí v
Restauraci »Rocca«.

Zpracoval ing. Kohut J. dne 27.5.2017

Podpis …............................................
Miroslav Poništ předseda OO ČSV F-M
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