Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek - Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 14. 5. 2020 v 17:00 hod.
Přítomní: Poništ, Kožušník, Barták, Burda, Haleš, Polášek, Cholavová
Omluveni: Hajný, Poništ ml.
Nepřítomní: Machač
Program:

1. Úvod, schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
3. Příprava programu XIV. okresní konference OO ČSV FM
4. Plán práce
5. Organizační
6. Závěr

Ad 1.
Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné.
Dvěma letošním jubilantům, př. Mgr. Kožušníkovi a př. Cholavové, popřál předseda mnoho
štěstí, zdraví a spoustu pracovních, včelařských i osobních úspěchů a předal jim za OO ČSV
FM věcný dar. K přání se připojili všichni přítomní.
Program zasedání byl jednomyslně schválen všemi zúčastněnými.
Ad 2.
a) Př. Zielina převzal od bývalé ZO ČSV Oldřichovice majetek, který byl pořízen pro 2 VKM

z dotace MSK. Dle soupisu chybí prosklený pozorovací úl (cena 3.500,- Kč) a další věci
z majetku této ZO, které byly údajně poškozeny a vyřazeny z majetku. Vzhledem k tomu,
že schází jakákoliv dokumentace o tomto vyřazení z evidence a poškozený majetek je
nutné vést po dobu 5ti let v evidenci (udržitelnost dotace), POO ČSV FM rozhodlo o
tom, že tuto záležitost prošetří OKK ČSV FM.
b) Po ukončení vládních opatření souvisejících s koronavirovou epidemií naše OO ČSV FM
požádá o finanční příspěvek na nájem kanceláře Magistrát Frýdku-Místku.
c) Předseda př. Poništ upozornil na to, že většina ZO ČSV našeho okresu nemá hotovou
přeregistraci svých základních organizací. Některé ZO ještě nemají v CISu opravené
nově zvolené funkcionáře a data jejich zvolení. POO ČSV FM žádá o urychlenou
nápravu a odeslání registračních listů na sekretariát ČSV v Praze.
d) Na základě požadavku Magistrátu FM byly odeslány odečty spotřeby vody a elektřiny
spojené s provozem kanceláře ve FM, Sadová 606.
Ad 3.
a) Byl stanoven termín zasedání VOO ČSV FM: 19. 6. 2020 od 17.00 hod. na adrese

Frýdek-Místek, Sadová 606. Na toto zasedání budou přizváni kandidáti do VOO ČSV FM
a do OKK ČSV FM. Mimo jiné zde budou projednány organizační záležitosti pro zajištění
zdárného průběhu okresní konference.
b) Byl stanoven termín XIV. okresní konference ČSV FM na 21. 6. 2020 v 9.00 hod.
S ohledem na vládní opatření a s nimi související stávající omezení (dvoumetrové
rozestupy osob apod.) bude místo konání okresní konference upřesněno a delegáty,
kandidáty a ostatní zúčastněné budeme o místě konání včas informovat.
Ad 4.
a) Předseda př. Poništ informoval přítomné o připravované akci ZO ČSV Dolní Lomná: dne

6.6.2020 se v Horní Lomné koná Den dětí se včelaři, nad kterou převzal záštitu
náměstek hejtmana MSK ing. Kania. Zároveň na tuto akci pozval všechny přítomné a

s ohledem na to, že se na této akci podílí i naše okresní organizace, je požádal o pomoc
při její organizaci.
b) POO ČSV FM schválilo na minulém zasedání příspěvek na tuto akci, př. Burda navrhl
částku 7.500,- Kč, v konečném rozhodnutí byla schválena částka 8.000,- Kč pro ZO ČSV
Dolní Lomná, která předá POO ČSV FM kopie účetních dokladů o využití této částky.
Finance budou použity na propagaci ČSV formou odměn do soutěže pro děti.
c) Úkol: vyzvat včelařské kroužky mládeže k účasti na této akci. Zajistí př. Cholavová do 28.
5. 2020 mailovou poštou a plakát k akci bude zveřejněn na okresních stránkách.
Ad 5. Organizační
a) Předseda př. Poništ navrhl dát výpověď pojistné smlouvy kanceláře ve FM, Sadová 606,
k 1. 7. 2020. Návrh byl jednomyslně schválen. Nově zvolený VOO ČSV FM rozhodne o
dalším využití kanceláře a jejím případném novém pojištění.
b) Vedoucí VKM Kozlovice př. Barták požádal o 5 kg mezistěn pro VKM Kozlovice pro
propagaci VKM při oslavách 90ti let ZO Kozlovice, které se budou konat v červenci 2020
– termín bude upřesněn. POO ČSV FM schválilo požadavek jednomyslně.
c) Př. Cholavová seznámila přítomné s přípravou almanachu pro XIV. okresní konferenci.
POO ČSV FM schválilo počet 80 ks výtisků almanachu a cenu za 1 ks maximálně 85,Kč bez DPH od KB Grafiku. Zároveň informovala o tom, že nový notebook, který je
v majetku OO ČSV FM, je nefunkční a bude předán k záruční opravě na sekretariát ČSV
v Praze.
d) Byl schválen návrh na vyznamenání Vzorný včelař okresu pro př. Martina Sedlaczka ze
ZO Paskov.
e) Předseda informoval přítomné, že některé ZO ČSV našeho okresu ještě neodevzdaly
zápisy z výročních členských schůzí (např. ZO Frýdek-Místek, ZO Mosty u Jablunkova
apod.).
f) Předseda př. Poništ jako člen komise svépomocného fondu ČSV upozorňuje
funkcionáře, kteří podepisují požadavky na náhradu škod ze svépomocného fondu, aby
věnovali zvýšenou pozornost tomu, co je na požadavku uvedeno. Stává se, že
funkcionáři podepisují nepravdivé a nesmyslné požadavky.
g) Objednávky léčiv je nutné předat do 15. 6. 2020 př. Radimu Burdovi, který je jako
stávající nákazový referent vyřídí.
h) Př. Burda informoval, že v našem okrese je 8 pozitivních výsledků na včelí mor,
potvrzené jsou zatím 4 (Myslík, který spadá pod ZO ČSV Palkovice, Frýdek-Místek,
Dolní Lomná a Mosty u Jablunkova). Předseda př. Poništ informoval přítomné, že
ohnisko moru v Dolní Lomné bylo spáleno 13. 5. 2020 za přítomnosti MVDr. Baštinské.
i) Př. Barták upozornil přítomné na skutečnost, že do dnešního dne nebyl předán zápis
z kontroly OKK ze dne 28. 1. 2020, a tím nebyla umožněna oprava případných závad.
j) Předseda seznámil přítomné se žádostí ÚKK ČSV o vyjádření ke stížnosti na
hospodaření s majetkem nakoupeným z dotací pro VKM v letech 2015 - 2018. Předseda
př. Poništ požadoval po členovi ÚKK přeposlání této stížnosti anebo uvedení
stěžovatele. Jinak považuje stížnost za bezdůvodnou, protože už v minulosti byly dotace
na všech úrovních kontrolovány a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Předseda tyto
opakované stížnosti považuje pouze za maření času funkcionářů okresu a bez
předložení požadovaných dokumentů ze strany ÚKK se tímto nebude zabývat.
Ad 6.
Předseda př. Poništ závěrem poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci a popřál všem
hlavně pevné zdraví a šťastný návrat domů.
Zpracovala: Věra Cholavová dne 22. 5. 2020
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

