Zápis ze zasedání VOO ČSV Frýdek - Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 19. 6. 2020 v 17:00 hod.
Přítomní: Poništ, Kožušník, Barták, Burda, Haleš, Polášek, Cholavová, Kopeček, Zielina
Omluveni: Hajný, Poništ ml.
Nepřítomní: Machač
OKK: Carbol, Březina
Hosté: viz prezenční listina
Program:

1. Úvod
2. Došlá a odeslaná pošta
3. Zprávy z vyšších svazových orgánů
4. Příprava a návrh programu Okresní konference - almanach činnosti 2015-2020
5. Zprávy : a/ jednatele
b/ zdravotního referenta
c/ referenta pro práci s mládeží
d/ pokladníka
e/ referent pro chov a pastvu
f/ akce okresní organizace
6. Schválení účetního období za rok 2019
7. Organizační - různé
8. Zpráva OKK
9. Diskuze a závěr

Ad 1. Úvod
Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné a poděkoval všem členům VOO ČSV FM za jejich
práci v okrese a pětiletou podporu v jeho funkci, zejména v dobách, kdy se malá skupina
funkcionářů našeho okresu snažila v rozporu se Stanovami ČSV ovládnout naši OO ČSV FM.
Poté přítomné seznámil s návrhem programu zasedání. Program zasedání byl jednomyslně
schválen všemi zúčastněnými.
Poté předseda předal u příležitosti životního jubilea gratulaci a věcný dar za OO ČSV FM př.
Halešovi. K přání se připojili všichni přítomní.
Ad 2. Došlá a odeslaná pošta
a) Předseda př. Poništ seznámil přítomné s výpovědí pojištění kanceláře ve FM, Sadová
606, ke dni 1. 7. 2020 z důvodu, že v kanceláři v současné době nejsou žádné cenné
věci a pojištění není opodstatněné. Nově zvolený VOO ČSV FM rozhodne o dalším
využití kanceláře a jejím případném novém pojištění.
b) POO ČSV FM sjedná schůzku s vedením Magistrátu FM a požádá o finanční příspěvek
na nájem kanceláře.
c) Z Magistrátu FM bude vrácen přeplatek za elektřinu a teplo spotřebované při provozu
kanceláře ve FM, Sadová 606.
Ad 3. Zprávy z vyšších svazových orgánů
a) Vedení ČSV v Praze pracovalo i v době vládních opatření souvisejících s koronavirovou
pandemií a pokračuje v přípravě XI. sjezdu ČSV. Předseda informoval, že v rámci naší
republiky dosud neproběhly všechny členské schůze ZO ČSV ani okresní konference.
Další informace jsou k dispozici v kanceláři OO ČSV FM.

b) Předseda seznámil přítomné s průběhem Dne dětí v Dolní Lomné, na který finančně

přispěla i naše OO ČSV FM. Vyúčtování akce bude předloženo na nejbližším zasedání
VOO ČSV FM.
c) Vzhledem k nevyhovující situaci v rozdělování dotací z MSK je nutné projednat jinou
formu jejich rozdělování s vedením MSK na připravované schůzce, např. stanovit limity
financí podle počtu členů pro jednotlivé OO ČSV a popřípadě na ostatní včelařské spolky
v MSK.
Ad 4. Příprava a návrh programu Okresní konference
Přítomní při prezentaci obdrželi almanach o činnosti OO ČSV FM 2015-2019. V jeho úvodu je
návrh programu Okresní konference.
Okresní konferenci je nutno uspořádat co nejdříve i s ohledem na zhoršující se vývoj
koronavirové pandemie v našem okrese a na všechna s ním související opatření. VOO ČSV FM
hledá prostory vhodné pro uspořádání konference, které stávajícím opatřením s ohledem na
počet účastníků budou plně vyhovovat.
Termín konání konference byl navržen na 19. 7. 2020. Přestože určení termínu konference je
plně v kompetenci POO ČSV FM, př. Uherek ze ZO Morávka a př. Navrátilová ze ZO Baška
navrhli, aby se obeslaly jednotlivé ZO ČSV FM a byl proveden průzkum, zda termín všem
vyhovuje, protože se jedná o prázdninový termín a dobu dovolených. Předseda konstatoval, že
toto se jeví jako naprosto zbytečné, protože na VČS byli zvoleni náhradníci delegátů. I přesto
po rozsáhlejší diskuzi bylo dohodnuto VOO ČSV FM, že navržený průzkum v jednotlivých ZO
ČSV FM zajistí jednatel př. Kožušník.
Ad 5. Zprávy
Předseda př. Poništ informoval, že dosud nejsou předány zápisy z výročních členských schůzí
jednotlivých ZO ČSV našeho okresu, konkrétně ze Staré Vsi nad Ondřejnicí a Mostů u
Jablunkova. V Domaslavicích a v Sedlištích proběhly VČS v nedávné době a zápisy poslali,
poslední VČS údajně proběhla 18. 6. 2020 v Krmelíně, zápis zatím neposlali. Stanovy ČSV
určují mimo jiné pravidla pro konání okresních konferencí a na jejich základě byli přítomni
informováni, že pokud tyto ZO ČSV nepředají zápisy, nebudou se jejich zástupci moci zúčastnit
Okresní konference 2020. Zároveň předseda kritizoval úroveň některých zápisů. Přestože
jednotlivé ZO ČSV obdržely pokyny ke konání a zápisům z VČS, některé z nich mají k
zadanému formátu velmi daleko.
Ad a/ Jednatel OO ČSV FM př. Kožušník přednesl zprávu o činnosti OO ČSV FM a
připravenosti ke konání okresní konference. Seznámil všechny zúčastněné s počty delegátů a
kandidátů do okresní organizace a kandidátů do OKK.
Ad b/ Zdravotní referent př. Burda informoval přítomné, že v našem okrese jsou v současné
době zjištěny 4 ohniska včelího moru (Dolní Lomná, Myslík /ZO Palkovice/, Mosty u Jablunkova
a Frýdek-Místek). Jsou objednaná léčiva pro další období a o jejich výdeji bude nákazový
referent jednotlivé ZO ČSV s předstihem informovat.
Ad c/ Zpráva referenta pro práci s mládeží př. Machače z důvodu jeho nepřítomnosti nebyla
přednesena a zprávu neměl ani př. Zielina.
Ad d/ Zprávu o hospodaření OO ČSV FM za rok 2019 přednesl pokladník př. Barták. Předseda
konstatoval, že splnil svůj slib a během celého volebního období 2015-2019 nedošlo
k deficitnímu hospodaření v OO ČSV FM. Pokladník informoval, že k dnešnímu dni je na účtu
OO ČSV FM 101.382,- Kč.
Ad e/ Referent pro chov a pastvu př. Kopeček informoval o situaci v našem okrese z hlediska
konání kurzů chovu matek. Doposud tyto kurzy byly pro základní organizace finančně
nevýhodné, finanční částky byly kráceny koeficientem, a z toho důvodu je ZO ČSV nechtěly

organizovat. Předseda př. Poništ informoval o změně ve financování těchto kurzů. Podle EU
dotací § 148 už se tyto částky nebudou koeficientem krátit.
Ad f/ Př. Cholavová informovala přítomné o výstavě Příroda a včely, která proběhla vloni v září
na Slezskoostravském hradě. Pokud nedojde k dalším vládním omezením a nařízením, která by
znemožnila konání výstavy, proběhne stejná akce opět ve spolupráci s Lesy ČR dne 12. 9.
2020 na stejném místě. Předseda př. Poništ na tuto akci zajistil z ČSV finanční částku ve výši
20.000,- Kč. O dofinancování této akce budeme žádat MSK. Další akcí se zdárným průběhem a
velmi pozitivním hodnocením ze strany účastníků – dětí, jejich rodičů i prarodičů - byl dne 6. 6.
2020 Den dětí se včelaři v Horní Lomné.
Ad 6. Schválení účetního období za rok 2019
Zpráva o hospodaření OO ČSV FM v účetním období 2019 byla jednomyslně schválena.
Ad 7. Organizační
a) Byl projednán návrh př. Haleše na zájezd do slovenské obce Hostie, kde má ukázkové
včelařství p. Belica. Zájezd se uskuteční 5. 7. 2020, cena je 800,- Kč. Zároveň VOO ČSV
FM odsouhlasil jednomyslně návrh př. Haleše na úhradu tohoto zájezdu všem aktivním
členům POO ČSV FM jako poděkování za jejich pětiletou práci pro včelaře našeho
okresu. Př. Haleš poslal na maily ZO ČSV našeho okresu pozvánku na tuto akci, kde
jsou uvedeny podrobné informace. Zájemci se nahlásí nejpozději 30. 6. 2020, aby bylo
možné potvrdit objednávku dopravy.
b) K vráceným věcem z majetku VKM při ZO ČSV Oldřichovice: stále zůstává otevřená
otázka nevráceného proskleného úlu. Předseda př. Poništ navrhl, aby př. Carbol v co
nejkratší době zkontaktoval JUDr. Kowalczyka a úl předal VOO ČSV FM, a v případě, že
se tento majetek nevrátí, VOO ČSV FM podá podnět ke kontrole hospodaření bývalé ZO
ČSV Oldřichovice. Podotkl, že na tento úl se vztahuje pětiletá udržitelnost dotace z MSK
na včelařské kroužky.
c) Předseda př. Poništ informoval o nových dotačních podmínkách na propagaci. Podrobné
informace budou zveřejněny na webových stránkách našeho okresu.
d) Připomínka předsedy: některé ZO ČSV stále nemají provedené změny v CISu podle
registračních listů z VČS a čestné prohlášení k přeregistraci.
e) Nový notebook, který je v majetku OO ČSV FM, je po opravě vrácen do kanceláře OO
ČSV FM.
Ad 8. Zpráva OKK
Př. Carbolem nebyla opětovně přednesena zpráva OKK ČSV FM, ale pouze předány doklady
údajně z dílčí kontroly OKK ČSV FM z 5. 3. 2020. Př. Carbol požádal o termín další kontroly. K
tomu př. Březina konstatoval, že další kontrolu jako člen OKK ČSV FM nebude absolvovat.
Z jeho pohledu byla kontrola dokončena a nebyly zjištěny závady, a proto k další kontrole není
důvod.
Předseda př. Poništ se rovněž vyjádřil, že postup předsedy OKK ČSV FM př. Carbola není
v souladu se Stanovami ČSV, protože tento je povinen kontrolovanému subjektu včas doručit
zápis z kontroly, aby se mohl kontrolovaný subjekt k zápisu vyjádřit a měl dostatek času na
odstranění případných závad, což př. Carbol opětovně neudělal ani na dnešním zasedání.
Předseda OKK je povinen tuto zprávu přednést na zasedání VOO ČSV FM, tak aby se s ní
členové VOO ČSV FM mohli seznámit a přijmout patřičná opatření.
Závěrem většina členů VOO ČSV FM konstatovala, že př. Carbol je ve své funkci
nekompetentní, dle jejich mínění nezná a nedodržuje Stanovy ČSV, nezvládá svou funkci, a
z tohoto pohledu není důvěryhodnou osobou. Např. přehlížel dotační podvod při vyúčtování
Zlaté včely v Mostech u Jablunkova (mrtvé duše na výsledkové listině, a tím neoprávněně
čerpání dotace). Taktéž jeho účelové spolčení se ZO ČSV Oldřichovice, směřující k obohacení
jednotlivce na úkor dotací z MSK pro včelařské kroužky, vypovídá o jeho neprofesionálním
přístupu k plnění úkolů vyplývajících z jeho funkce. Předseda také konstatoval, že místo toho,
aby př. Carbol z pozice předsedy OKK ČSV FM poctivě plnil svou činnost v okresní organizaci,

přenesl ji jako podnět ÚKK, jejíž následnou kontrolou nebylo zjištěno žádných závad. Také se
podílel na organizaci konspiračních schůzek v Chlebovicích proti vedení našeho okresu a opět
v rozporu se Stanovami ČSV rozesílal maily, ve kterých dehonestoval práci předsedy POO ČSV
FM a některých členů předsednictva. V mnoha případech tak porušil etický kodex funkcionáře.
Ad 9. Diskuze a závěr
Př. Uherek byl zklamán malou účastí kandidátů nominovaných ze základních organizací do OO
ČSV FM. Předseda př. Poništ konstatoval, že tato neočekávaná situace byla způsobena hlavně
nepříznivým počasím, záplavami na mnoha místech našeho okresu, rovněž zdravotními
problémy a také pracovní vytížeností některých z nich. Zároveň prohlásil, že pevně věří, že
všichni nominovaní kandidáti si uvědomují náročnost vykonávání funkce a budou s chutí a
radostí pracovat pro včelaře našeho okresu.
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. 6. 2020
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

