Zápis ze schůze stávajícího POO ČSV Frýdek - Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 3. 12. 2020 v 17:00 hod.
Přítomní: Poništ, Kožušník, Barták, Poništ ml., Haleš, Cholavová
Nepřítomní: Kopeček, Březina (za OKK ČSV FM)
Program:

1. Úvod, schválení programu, došlá a odeslaná pošta
2. Dotace 2020 a 2021
3. Administrace 1D
4. Školení CIS
5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
6. Finanční záležitosti, inventarizace a účetní uzávěrka
7. Plán práce 2021
8. Organizační
9. Diskuze a závěr

Ad 1. Úvod, program, došlá a odeslaná pošta
Po přivítání všech přítomných přednesl předseda př. Poništ návrh programu zasedání. Program
byl přítomnými jednomyslně schválen.
a) Předseda př. Poništ upozornil na zjištěné nesrovnalosti ve výkazech pro evidenci v
Hradišťku o počtu včelstev a vykazovaném počtu včelstev v podkladech pro dotaci 1D
v jednotlivých ZO ČSV FM. Při kontrole SZIF v některých ZO ČSV uváděné počty
nesouhlasí a je nutné je opravit. Předseda o tomto problému telefonicky informoval
jednatele jednotlivých ZO ČSV, kterých se tato nesrovnalost týkala, a u všech ZO ČSV
byla sjednána náprava.
b) Informace předsedy o dopisu tajemníka ČSV př. Šeráka, ve kterém sděluje, že na ústředí
ČSV byla př. Carbolem odeslána kopie zápisu z Okresní konference bez podpisu
ověřovatele. Z tohoto důvodu byla kopie zápisu vrácena zpět se žádostí o opravu a
doplnění chybějícího podpisu. Př. Kožušník zašle zapisovateli př. Literovi výzvu
k nápravě a k odeslání originálu zápisu na adresu OO ČSV FM.
c) Předseda př. Poništ po přečtení kopie Zápisu uvedl své námitky a konstatoval, že
v zápisu jsou mnohé chyby, a to i zásadní (špatně uvedené jméno, takže byl zvolen
neexistující člen výboru…), chybí průběh voleb (volební komise neudělala žádný zápis) a
v Zápisu návrhové komise nejsou podpisy jejích členů. V Zápisu se také neuvádí, že
došlo k manipulaci s volebními lístky, které nevypracovalo POO ČSV FM, a také ani to,
že před volbami do OKK byla na žádost předsedy odemčena volební urna, kde se již
nacházelo 6 falešných volebních lístků. Diskuzní příspěvky některých delegátů nejsou
v Zápisu uvedeny. Navíc nejsou k dispozici ani volební lístky pro volby do OKK ČSV FM,
které měly být přiloženy k zápisu.
Ad 2. Dotace
a) Dotace pro letošní rok jsou zpracovány. Poskytovatelům jednotlivých dotací bylo
v určených termínech předáno jejich vyúčtování, které bylo ze stran poskytovatelů
schváleno bez výhrad.
b) Žádost o dotaci z Magistrátu FM na výstavu „Příroda a včely 2021“ vyřídí př. Cholavová.
c) Možnosti čerpání dotací pro rok 2021 z MSK prověří předseda př. Poništ a o průběhu
bude informovat v následujících zasedáních OO ČSV FM.

Ad 3. Administrace 1D
Opakovaně byly vyzvány jednotlivé ZO ČSV našeho okresu k včasnému předání podkladů pro
administraci 1D – nejpozději do 31. 12. 2020. Zpracováním podkladů byli pověřeni př. Poništ,
Poništ ml., Barták, Kožušník, Cholavová.
Ad 4. Školení CIS
Př. Kožušník hodnotil velmi kladně školení CIS, které z důvodu vládních omezení proběhlo
online 21. 11. 2020. Školitel ing. Krejčí odpověděl na všechny dotazy 22 zúčastněných včelařů
našeho okresu. Zároveň upozornil na možnost směřování podobných dotazů přímo např.
Poništa, jako na předsedu OO ČSV FM a 1. místopředsedu ČSV, který má větší přehled
v záležitostech týkajících se problematiky včelaření v našem okrese a detailně zná procedurální
záležitosti administrace 1D i orientaci v CISu.
Ad 5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
a) Předseda informoval přítomné o rezignaci tajemníka ČSV př. Šeráka z osobních důvodů.
b) Termín XI. sjezdu ČSV byl z důvodu vládních nařízení a z nich plynoucích omezení
přesunutý na 24. a 25. 4. 2021. S ohledem na tuto skutečnost bylo prodlouženo volební
období v ZO ČSV do konce února 2021.
Ad 6. Finanční záležitosti, inventarizace a účetní uzávěrka
a) Zprávu o financích předal pokladník př. Barták, který závěrem konstatoval, že OO ČSV
FM hospodaří velice dobře a že na okresním účtu je dostatek finančních prostředků.
b) Předseda OO ČSV FM př. Poništ a př. Cholavová zajistili dar od Magistrátu FM ve výši
20.000,- Kč na provoz naší kanceláře a další režijní výdaje.
c) Předseda stanovil Inventarizační komisi ve složení: př. Kožušník, Barták, Cholavová.
Inventarizace bude provedena do konce letošního roku.
d) Účetní uzávěrka bude vyhotovena v lednu 2021 po posledních finančních operacích roku
2020, a zároveň bude předložen ke schválení VOO ČSV FM i návrh rozpočtu na rok
2021.
Ad 7. Plán práce
Předseda požádal př. Jílka jako člena VOO ČSV FM o zpracování Plánu práce pro rok 2021,
který tento úkol odmítl vypracovat. Proto Plán práce pro rok 2021 zpracuje stávající jednatel OO
ČSV FM př. Kožušník. Následně bude Plán práce zveřejněn na stránkách okresu k doplnění a
případné diskuzi.
Ad 8. Organizační
a) Návrh na vyznamenání v roce 2021:
- Bc. Miroslav Poništ
- Vzorný včelař okresu
ZO ČSV Dolní Lomná
- Mgr. Václav Kožušník - Vzorný včelařský pracovník
ZO ČSV Ostravice
- Miroslav Poništ
- Vzorný včelařský pracovník
ZO ČSV Dolní Lomná
- Dušan Polášek
- Vzorný včelařský pracovník
ZO ČSV Stará Ves n.O.
b) Př. Haleš zpracuje seznam jubilantů v roce 2021.
c) Byl schválen nákup dárkového koše pro př. Dušana Poláška k životnímu jubileu, který
zajistí a předá př. Haleš.
d) Předseda informoval o tom, že ZO ČSV Dolní Lomná oslaví jubileum 90 let od jejího
vzniku a př. Haleš zajistí diplom u KB grafiku.
Ad 9. Diskuze a závěr
a) Př. Poništ ml. informoval přítomné, že v našem okrese vznikl další nový včelařský spolek,
založený funkcionáři, kteří zároveň působí v ZO ČSV Frýdek-Místek.
b) Nově zvolení členové OKK se zatím nesešli, takže ani není známo, kdo je jejím
předsedou.

c) Termín dalšího zasedání OO ČSV FM bude upřesněn operativně podle stavu opatření

souvisejících s kovidovou pandemií, a členové OO ČSV FM o něm budou s předstihem a
včas informováni.
d) Během pohoštění proběhla diskuze o stavu včelstev v našem okrese a nákazová
situace.
e) Předseda informoval přítomné o tom, že bude podán podnět k UKK ČSV a Rozhodčí
komisi ČSV z důvodu machinací při Okresní konferenci některými z delegátů, jejímž
důsledkem by měla být anulace Okresní konference. Pokud tato bude znevěrohodněna,
bude nutné zorganizovat Mimořádnou okresní konferenci.
Předseda př. Poništ závěrem poděkoval všem přítomným za celoroční spolupráci, a protože se
jednalo o poslední zasedání POO ČSV FM v tomto roce, popřál všem krásné Vánoce, a
v novém roce 2021 mnoho štěstí a hlavně pevné zdraví.
Zpracovala: Věra Cholavová dne 13. 12. 2020
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

