Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek - Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 17. 9. 2021 v 16:00 hod.
Přítomní: Poništ, Kožušník, Cholavová, Poništ ml., Barták
Za OKK OO ČSV: Březina
Omluveni: Haleš, Polášek
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod, program
Došlá a odeslaná pošta
Vyhodnocení výstavy Příroda a včely 2021
Aktiv funkcionářů
Léčiva a fakturace
Příprava Mimořádné okresní konference
Zprávy z vyšších svazových orgánů
Organizační a diskuze
Závěr

Ad 1. Úvod, program
Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné a přednesl návrh programu zasedání. Program
byl přítomnými jednomyslně schválen.
Ad 2. Došlá a odeslaná pošta
Předseda seznámil přítomné s dopisem př. Jílka ze ZO ČSV Čeladná, ve kterém vyzývá
z pozice člena VOO ČSV FM ke svolání výboru. Předseda uvedl, že není potvrzeno zápisem
z Okresní konference, že je př. Jílek členem výboru, takže se POO ČSV FM dohodlo na tom, že
se touto výzvou nebude zaobírat.
Ad 3. Vyhodnocení výstavy Příroda a včely 2021
Dne 11. 9. 2021 proběhla v ostravském Bělském lese výstava Příroda a včely opět ve
spolupráci s „dřevaři“. Za KÚ MSK tuto akci zaštítil náměstek primátora p. Jan Krkoška, MBA, a
předsedou př. Poništem byla vyřízena dotace z KÚ MSK ve výši 50.000,- Kč a podpora ze
strany ČSV částkou 10.000,- Kč. Celá akce byla velmi úspěšná, kromě prezentace včelaření
návštěvníci shlédli i odlévání svíček. Pro děti byly připraveny soutěže a vědomostní kvízy,
spousta upomínkových předmětů s logem ČSV, omalovánky a každé dítko, které se účastnilo
soutěží, obdrželo sklenici medu a medové pečivo. Současně proběhly i soutěže O nejlepší med,
Nejkrásnější perník a Nejlepší medovinu. Předseda poděkoval všem organizátorům, př.
Bartákovi, Březinovi, Poništovi ml., Cholavové a dobrovolníkům z řad nevčelařů za pomoc při
přípravě a realizaci výstavy.
Ad 4. Aktiv funkcionářů
Na sobotu 18. 9. 2021 je připravován Aktiv funkcionářů okresu FM. Za každou ZO ČSV se
může zúčastnit 1 osoba, aby se dodržely vládou stanovené podmínky pro shromažďování.
Připravenou prezentaci okomentuje předseda př. Poništ, promítací plátno zapůjčí př. Haleš.
Klíče od společenské místnosti zajistí př. Cholavová.
Ad 5. Léčiva a fakturace
Léčiva byla jednotlivým ZO ČSV FM předána 6. 8. 2021, splatnost faktur byla 20. 8. 2021. Po
měsíci od splatnosti ještě nejsou uhrazena léčiva ZO ČSV Frýdek-Místek, Dolní Domaslavice,

Kozlovice a ZO Baška (tuto př. Carbol uhradil pouze částečně). Př. Cholavová upozorní
písemně na splatnost faktur uvedených ZO ČSV.
Ad 6. Příprava Mimořádné okresní konference
Mimořádná okresní konference je naplánovaná na sobotu 25. 9. 2021 v 15.00 hod. ve
společenské místnosti na adrese Sadová 606, Frýdek-Místek. Všechny ZO ČSV našeho okresu
obdržely na mail pozvánku i zdůvodnění konání této konference.
Ad 7. Zprávy z vyšších svazových orgánů
Aktuální zprávy z vyšších svazových orgánů jsou průběžně zveřejňovány na stránkách ČSV.
Předseda př. Poništ informoval o posledních jednáních PRV a RV ČSV.
Ad 8. Organizační a diskuze
1. Na návrh předsedy př. Poništa POO ČSV FM jednohlasně schválilo proplacení
cestovních příkazů pro všechny zúčastněné na Mimořádné okresní konferenci.
2. Př. Březina navrhl, aby se projednala s Poštovní bankou možnost bezplatného vedení
účtu, případně změnu banky.
3. Při minulém zasedání POO ČSV FM převzal př. Březina účetnictví ke kontrole OKK. Na
dnešním zasedání tyto dokumenty vrátil s konstatováním, že předseda OKK ČSV FM př.
Carbol bez jakéhokoliv zdůvodnění odmítl tuto kontrolu provést.
Ad 9. Závěr
Předseda př. Poništ závěrem poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim příjemné
podzimní dny.
Zpracovala: Věra Cholavová dne 21. 9. 2021
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

