OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
Ve Frýdku-Místku, Sadová 606 dne 12.10.2018 v 17:00 hod.

Přítomní: Poništ, Barták, Kožušník, Polášek, Haleš, Tříska, Cholavová
Omluven: Machač, Poništ ml., Hajný, Burda
OKK :
Program:
1. Úvod – došlá a odeslaná pošta, kontrola úkolů
2. Výstava Život na zahradě - vyhodnocení
3. Plán práce 2019 a rozpočet 2019
4. Personální záležitosti
5. Zpráva předsedy OO ČSV F-M z vyšších svazových orgánů
6. Dotace ČSV, MS - kraj
7. Administrace dotace 1.D.
8. Organizační
9. Diskuze a závěr

Ad 1) Předseda všechny přivítal a program byl schválen všemi zúčastněnými. Došlá a odeslaná pošta
a kontrola úkolů plněno průběžně. Pokladník seznámil členy POO ČSV F-M se stavem účtu a došlými
platbami (dotace – aerosol, výstava).

Ad 2) Předseda informoval o velmi dobré úrovni propagace na výstavě Život na zahradě. Personálně
byla výstava zajištěna hlavně funkcionáři našeho okresu a sektor mládeže zajišťovala ZO ČSV Krnov.
Bylo rekordně vzorků v soutěži jak medů, medoviny a medových perníků. Na okresních stránkách v
odkaze AKTUÁLNÍ je článek, který vystihuje průběh celé akce. Všem výhercům byly předány
hodnotné ceny a předseda OO ČSV F-M poblahopřál výhercům a poděkoval celému organizačnímu
týmu za velmi dobře odvedenou práci při propagaci našeho oboru a včelích produktů.
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Ad 3) Nutno zpracovat plán práce na rok 2019 a rozpočet 2019 Zodp. Hajný, Haleš, Tříska,
Cholavová
T: 15.11.2018
Ad 4) Př. Tříska informoval POO ČSV F-M o značné pracovní vytíženosti – práce mimo republiku a
služební cesty, proto žádá o výpomoc při vedení účetnictví a dotačních titulů. Pomoc nabídnul Jar.
Barták a př. Cholavová. Předseda poděkoval jmenovaným za pomoc a stanovil, že účetnictví za rok
2018 musí být zpracováno nejpozději do konce února 2019.
Inventarizace majetku do konce roku 2018

Zodp. Polášek

Ad 5) Předseda př.Poništ podal informaci z PRV konaného 9.10.2018. Informoval detailně o Včelpu.
Detailněji se mohou zástupci a členové POO seznámit v kanceláři, kde jsou všechny materiály k
nahlédnutí. Na RV 25. srpna 2018 nebyl zatím schválen prodej př. Šmídovi. Přítel Šmíd by měl v
krátké době předložit návrh smlouvy a bude svoláno mimořádné zasedání RV, kde by se tato měla
schválit. Pokud smlouva schválena nebude - společnost bude v insolvenci.
Předseda informoval, že byla podána písemná informace předsedy ÚKK Ing. .Josefa Hanušky na PRV o
hrubém porušení podmínek dotace na oblastním kole Zlatá včela v Mostech u Jablunkova (ve
výsledkově listině byli uvádění soutěžíci, kteří nebyli účastní. Těmto byly napsány i výsledky v
jednotlivých kategoriích!!!!!!!). Jedná se zatím o 13 dětí. PRV však tuto zprávu odmítnul s tím, že
podezření je na zneužití 21 dětí. Bude vyčíslená částka a tato bude muset být vrácena na ČSV.
Vysvětlení a vyúčtování – zodpov. př. Motyka a statutární zástupci ZO ČSV Mosty u Jablunkova.

Ad 6) Předseda a pokladník OO ČSV F-M seznámil, že bylo již vyplaceno 380.000,- Kč na úly z dotace
MS – kraje a hrozí, že bude vráceno asi 280.000,- Kč dotace na kraj (nezájem ze strany včelařů o
výměnu úlů v letošním roce). Znovu vyzval funkcionáře, aby využili této možnosti, která se již v
nejbližších letech nebude opakovat.
Intenzivně se pracuje na vyúčtování dotačních titulů – výměna úlů, výstava Život na zahradě a tyto
budou v termínech odevzdány na ČSV a KÚ MS-kraje . Zodpovídá: předseda a jednatel OO ČSV.
Ad 7) Předseda informoval, že je nutno odevzdávat účetní doklady na administraci 1.D a ZO ČSV
našeho okresu zaplatit 1,- Kč/včelstvo pro OO ČSV F-M
T: do 30.11.2018

Ad 8)
a) Vyznamenání:
Vzorný včelař okresu F-M - Roman Gontek, Vladimír Mikeska, Jaromír Skotnica, Karel Svrčina, Petr
Staník, Lucie Gontková - všichni ZO ČSV Lubno
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Čestné uznání PRV - Jiří Lička, Petr Polák, Radim Burda - všichni ZO ČSV Lubno
Vzorný včelařský pracovník – Ing. Richard Grohmann - ZO ČSV Horní Datyně
b) všemi zúčastněnými byl schválen nákup vysavače na úklid kanceláře v hodnotě 1.400,- Kč. Bude
hrazeno z administace 1D. Taktéž bude zakoupeno další vybavení kanceláře (foliovačka a řezačka
papíru.)
c) Předseda poděkoval garantům, že zajistili kurzy CISu (př.Haleš a Bc .Poništ) v září a upozornil, že na
Sadová 606 Frýdek-Místek v zasedácím sále (přízemí za rohem budovy) dne 24.10.2018 od
17.00-19.00 hod. bude přednáška Ing. H. Labaje na téma Tlumení nákaz a ošetřování včelstev v
průběhu roku. Pozvána byla i MVDr. Baštinská.
d) Předseda navrhnul a všemi bylo odsouhlašeno navýšení ceny výkupu vosku za 230-250 Kč podle
kvality vytavení a cena prodeje mezistěn za 350,- Kč/kg
T: od 1.11.2018
e) Předseda informoval, že ZO ČSV Dolní Lomná má zájem v listopadu 2018 odkoupit asi 25 kg
mezistěn Adamcová míra 39x24 cm od OO ČSV F-M. Prodej byl schválen.
f) Předseda informoval, že 22.-23.3.2019 bude na Černé louce Velký včelařský propagační a prodejní
jarmark, kde se mohou účastnit všechny včelařské spolky, prodejci a vystavovatelé. Naše OO ČSV F-M
má zájem se zde prezentovat.
Zároveň všechny pozval na letošní Výstavu včelařů a zlepšovatelů do Olomouce, která se koná ve
dnech 19.-20.10.2018.
g) Předseda informoval, že zasedání KKV bude 16.10.2018 od 18.00 hod. a zde budeme jednat
ohledně dotací na rok 2019. Zatím nejčastější návrhy jsou, že bychom měli zájem zakoupit pro
jednotlivé ZO ČSV v MS-kraji kvalitní vařáky na vosk. Jednalo by se zase o víceletý program z důvodu
nákladnosti projektu.

Ad 9) Na závěr předseda poděkoval všem zúčastněným na zasedání a popřál šťastný návrat domů.

Další zasedání bude 15.11.2018 v 17.00 hod v sídle spolku OO ČSV F-M na Sadová 606 F-M.

Zpracoval: Mgr. Václav Kožušník dne 12.10.2018
Poništ Miroslav – předseda OO ČSV F-M
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