Zápis ze zasedání VOO ČSV Frýdek - Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 16.7.2020 v 17:00 hod.
Přítomní: Poništ, Kožušník, Barták, Haleš, Polášek, Cholavová
Omluveni: Hajný, Poništ ml., Burda
Nepřítomní: Machač
OKK: Březina

Program:

1. Úvod a schválení programu
2. Došlá a odeslaná pošta
3. Okresní konference, termín a místo
4. Výstava „Příroda a včely“
5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
6. Výdej léčiv a nákazová situace
7. Organizační:
a) vyhodnocení zájezdu na Slovensko
b) zajištění vzdělávacích kurzů a přednášek – podzim 2020
8. Diskuze a závěr

Ad 1. Úvod
Po přivítání všech přítomných přednesl předseda př. Poništ návrh programu zasedání. Program
byl přítomnými jednomyslně schválen.
Ad 2. Došlá a odeslaná pošta
a) Akce k 90. výročí založení včelařského spolku v Kozlovicích byla z důvodu koronavirové
pandemie zrušena.
b) POO ČSV FM schválilo proplacení 2 měsíčních faktur O2 za internet ve výši 1925,- Kč
př. Cholavové (příprava almanachu, data a historie nejen z CISu).
Ad 3. Okresní konference
a) Termín okresní konference byl navržen na 5. 9. 2020 v 10.00 hod. v areálu fotbalového
hřiště v Horní Lomné. Tento prostor byl zvolen hlavně z důvodu dodržení hygienických
opatření a doporučených rozestupů v souvislosti s koronavirovou pandemií. Návrh byl
jednomyslně schválen POO ČSV FM. POO ČSV vyzývá všechny kandidáty a delegáty,
kterých se to týká, aby na mailovou adresu okresfm@seznam.cz nejpozději do 25. 8.
2020 potvrdili účast z důvodu zajištění občerstvení.
b) POO ČSV FM navrhuje na XI. sjezd ČSV tyto delegáty za OO ČSV FM:
Miroslav Poništ, Václav Kožušník, Dušan Polášek
Náhradníci: Jaroslav Haleš, Radim Burda, Radim Březina
c) Po zpracovávání zápisů z VČS jednotlivých ZO ČSV FM navrhuje POO ČSV FM do RV
ČSV stávajícího předsedu OO ČSV FM př. Miroslava Poništa.
d) POO ČSV FM navrhuje do ÚKK př. Jiřího Pavláska (ZO ČSV Lubno), který bude pozván
na okresní konferenci.
Ad 4. Výstava „Příroda a včely“
Př. Cholavová informovala přítomné o připravované výstavě „Příroda a včely“ dne 12. 9. 2020
na Slezskoostravském hradě. Termín výstavy je zarezervován. Loňský partner této akce Lesy
ČR zatím nedal vyjádření, zda jejich akce proběhne. O dotaci z MSK žádala na začátku roku i
naše OO ČSV FM, ale při osobním jednání s náměstkem hejtmana MSK, ing. Kaniou, jsme byli

informováni, že veškeré dotace jsou od 4.5.2020 pozastaveny a zatím o ně nelze žádat.
Předseda př. Poništ zajistil na tuto akci příspěvek ve výši 20.000,- Kč. Dotace ve výši 15.000,Kč z Magistrátu FM je rozjednaná, rozhodnout by mělo zastupitelstvo koncem měsíce července.
Úkol: př. Cholavová zajistí plakát k této akci a jeho zveřejnění (např. na FB).
Ad 5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
a) Př. Poništ informoval, že PRV podalo k projednání návrh na změnu ve Stanovách ČSV.
Doporučuje se dodatek: jako opatření v nouzovém stavu vyhlášeném vládou ČR
prodloužit na nezbytně nutnou dobu volební období.
b) Seznámil přítomné s nedostatkem funkcionářů ve všech OO ČSV. Přestože funkcionář
OO ČSV musí být členem ČSV, stává se, že do funkcí jsou voleni včelaři, kteří v ČSV
nejsou, což je nepřípustné.
c) Dále informoval o dotacích 1D. Zde došlo ke změně – finanční vyrovnání dotací 1D
proběhne až v lednu následujícího roku. Nečlenové ČSV si vyřizují dotaci 1D sami přes
sekretariát ČSV, a ne přes ZO ČSV, jak tomu bylo doposud. ZO ČSV jim v rámci dobrých
vztahů dotaci 1D vyřídit může, ale není to její povinnost.
Ad 6. Výdej léčiv a nákazová situace
Za omluveného př. Burdu podal informaci př. Poništ. Veškerá léčiva z první objednávky jsou
vydaná, v průběhu příštího týdne by měla přijít léčiva z druhé objednávky. Jednotlivé ZO ČSV
budeme o výdeji včas informovat.
Ad 7. Organizační
a) Př. Haleš informoval o uskutečněném zájezdu dne 5. 7. 2020 do slovenské obce Hostie
do ukázkového včelařství k p. Belicovi. Součástí zájezdu byla i odpolední prohlídka
zámku v Topolčiankách. Akce se zúčastnilo 42 dospělých a 4 děti. Tento poznávací
zájezd se zdařil, přálo i počasí a účastníci velmi dobře hodnotili celý průběh. Předseda
př. Poništ poděkoval př. Halešovi za organizaci této zdařilé akce.
b) Úkol pro př. Haleše: domluvit 2 termíny školení CIS v našem okrese s přednášejícím př.
Krejčím.
Ad 8. Diskuze a závěr
a) Člen OKK ČSV FM př. Březina na podnět předsedy OKK ČSV FM př. Carbola požádal o
termín další případné kontroly. Protože opakovaně nebyl dodán zápis z předchozích
kontrol, nebylo možné se vyjádřit k případným zjištěným závadám a provést eventuelně
jejich nápravu. Př. Březina argumentoval chybějícími podpisy na účetních dokladech. Př.
Barták předložil účetnictví k fyzické kontrole a bylo zjištěno, že všechny účetní doklady
jsou v naprostém pořádku a mají všechny nutné náležitosti. Po následné kontrole př.
Březina konstatoval, že dle jeho názoru další kontrola není nutná a zastává stejný názor
jako na minulém zasedání, tj. že kontrola OKK ČSV FM byla dokončena.
b) Přeregistrace je nutné provést, i když nedošlo v ZO ČSV k výrazným změnám.
c) POO ČSV FM se dohodlo, že v srpnu 2020 se nesejde. V případě nutnosti předseda př.
Poništ svolá předsednictvo.
d) Další zasedání POO ČSV FM bude dne 5. 9. 2020 v 8.00 hod. v místě konání okresní
konference, tj. před jejím začátkem.
Předseda př. Poništ závěrem poděkoval všem přítomným za spolupráci a popřál všem hlavně
pevné zdraví a šťastný návrat domů.
Zpracovala: Věra Cholavová dne 24.7.2020
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV F-M

