OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání OO ČSV F - Místek
V Frýdku -Místku dne 2.12.2017 v 9:00 hod., ul. Sadová 606
rozšířené o zástupce ZO v okrese F-M
Přítomní:

Poništ, Polášek, Hajný, Barták, Tříska, Kožušník

Omluven:

Haleš, Poništ ml., Zielina, Machač, Kopeček, Labaj

OKK:

Carbol, Březina

Hosté:

viz. prezenční listna

Program:
1. Úvod – přivítání, seznámení s došlou a odeslanou poštou, schválení programu
2. Zpráva předsedy z vyšších svazových orgánů KKV, RV, PRV
3. Zpráva pokladníka – stav účtu
4. Zpráva nákazového referenta
5. Zpráva referenta pro práci s mládeží
6. Zpráva hospodáře
7. Organizační:
a/ návrh na změnu jednatele OO ČSV F-M
b/ schválení požadavku VKM Oldřichovice a Sedliště na materiál z dotace
c/ info o dotačních ttulech na rok 2018
d/ schválení plánu práce na rok 2018
e/ přeregistrace OO ČSV F-M
8. Občerstvení, diskuze a závěr
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Ad 1) Předseda OO ČSV F-M přivítal hosty - paní Baštnskou – KVS ,zástupce ZO a členy OO.
Informoval, že dochází doklady na administraci a doklady na dotaci 1.D. ze ZO s podpisy. Na dnešním
zasedání také mnozí odevzdali tyto písemnost. Všechny doklady odevzdá na Svaz předseda př. Poništ
11.12.2017. Program dnešního zasedání byl schválen jednomyslně všemi zástupci OO ČSV.
Ad 2) Předseda informoval všechny přítomné o jednání na kraji, kde nám kraj navýšil dotaci pro
včelaře na 2.500.000,- Kč. Také seznámil s jednáním na RV a PRV. Všechny informoval, že všechny
dostupné zápisy, materiály jsou archivované v naší kanceláři na Sadové 606 v 8. patře a mohou být
poskytnuty k nahlédnut všem členům našeho okresu a funkcionářům jednotlivých ZO. Seznámil nás s
prodejem Včelpa a průběhem prodeje.
Ad 3) Okresní pokladník přítel Tříska seznámil se zpracovanými dotačními ttuly a stavem účtu a
pokladny. Dotační ttuly, které byly zpracovány :
1. Zlatá včela: 50.000,- Kč
2. Obměna úlů pro okresy F-M, Karvinou, Ostravu: 700.000,- Kč
3. Výstava Život na zahradě: 50.000,- Kč dotace MSK a 50.000,- Kč ze svazu. Plus 30%
spolufinancování.
4. Dotace pro VKM celého MSK: 300.000,- Kč
Zpracování celkové učetní uzávěrky včetně rozpočtu na rok 2018 předloží na zasedání OO ČSV F-M v
lednu 2018.
Ad 4) Přítel Mgr. Kožušník všechny seznámil se schválenými léčivy, postupem při objednání léčiv od
ZO až ke zpracování a celkovou objednávkou za celý okres pro Výzkumný ústav v Dole. Všechny
informace jsou pověšeny na okresních stránkách v odkazu »Aktuální«. Kritzoval některé ZO, že
nedodaly podklady k letošnímu Gabonu-Flum.
Na zasedání vystoupila i MVDr. Baštnská, která nás seznámila s novým veterinárním zákonem, s
oblastmi výskytu moru včelího plodu a odpovídala na dotazy přítomných. Okrajově se diskutovala i
otázka prohlížitelů včelstev – zatm chybí prováděcí vyhláška. Členská základna bude informována
prostřednictvím webových stránek KVS.
Ad 5) Předseda OO seznámil s dotačními ttuly pro VKM od roku 2015 – 2017. Celkem bylo pro VKM
za toto období poskytnuto 527.000,- Kč. Konstatoval, že máme velmi dobře vybavené VKM díky
poskytnutým dotacím, které zúčtovali předseda př. Poništ a pokladník př. Tříska. S přítelem
Machačem bude zpracován a zaslán požadavek na rok 2018 na KÚ MSK do termínu 19.1.2018.
Ad 6) Přítel Polášek informoval o průběhu inventur majetku OO ČSV F-M: nebylo zjištěno pochybení
při hospodaření s majetkem OO ČSV F-M. Byl pořízen i soupis majetku pořízeného z dotace na VKM.
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Do konce ledna 2018 bude dokončen inventární soupis zbytku technického vybavení a mezistěn pro
VKM, jelikož se zatm stále vydává vedoucím. Vyzval všechny vedoucí VKM, aby své požadavky
směřovali k příteli Machačovi, materiál si odebrali, a tm dovybavili své VKM. Soupis bude předložen
na lednovém zasedání POO ČSV F-M.
Termín byl posunut z důvodu velkého pracovního zaneprázdnění přítele Poláška a Třísky.
Ad 7) Organizační:
a/ Předseda OO ČSV F-M př. Poništ přijal ústní rezignaci ing. Kohuta – jednatele OO ČSV F-M z
důvodu pracovního zaneprázdnění a poděkoval mu za odvedenou dobrou práci pro náš okres. Novým
jednatelem byl zvolen Mgr. Václav Kožušník. Předseda OO ČSV F-M poděkoval příteli Kožušníkovi za
velmi dobrou práci v nákazové komisi a popřál mu hodně sil i v této nové funkci.
Noví členové OKK odevzdali prohlášení, a tak může být započata přeregistrace naší OO ČSV F-M
včetně změny sídla spolku Na Sadová 606, Frýdek-Místek.
b/ Žádost na ochranné pomůcky a technické vybavení VKM Oldřichovice a Sedliště byly schváleny a
materiál byl vydán vedoucím VKM.
c/ Předseda OO ČSV F-M informoval všechny účastníky dnešního zasedání včetně hostů ohledně
dotačních ttulů na rok 2018. Do 15.1.2018 je třeba nahlásit požadavky na výměnu ulů ze ZO k rukám
předsedy OO.
Seznámil i se záměrem požadavku navýšení finanční podpory na Výstavu Život na zahradě.
d/ Byl schválen i plán práce na rok 2018, kde mohou být doplňovány další akce ze ZO. V Bašce se
bude konat 14.1.2017 přednáška pro nákazové referenty – podrobnější info podá přítel Carbol.
e/ Předseda informoval všechny účastníky dnešního zasedání o velmi dobré spolupráci s Magistrátem
F-M ohledně prostorů pro naše zasedání – pronájem pouze 50,- Kč/hod., včetně ozvučení.
V Chlebovicích Na Fojtství předsedkyně Knödlová požaduje 3 a vícenásobně vyšší hodinovou sazbu,
přestože má tyto prostory pronajaté od Magistrátu za 1,- Kč/rok. V nových prostorách na Sadové 606
budou probíhat i další akce okresního charakteru.
f/ Všem zástupcům ZO byly rozdány DVD Kurz Chovu matek, DVD dostanou i vedoucí VKM. Pokud
bude zájem z řad dalších včelařů, bude toto DVD poskytnuto za 60,- Kč/ks.
Předseda seznámil účastníky zasedání OO ČSV F-M se splněním všech bodů a priorit okresu, které
byly představeny v dubnu 2017 - natočeno DVD, zajištění důstojných prostorů pro schůzování a
archivací, vzdělávání funkcionářů, profinancování dotací atd.
Ad 8) V době od 11:00 do 12:00 hodin bylo podáváno občerstvení, probíhala diskuze.
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Předseda taktéž vyzval funkcionáře, aby v termínu do 10.12.2017 dodali na Svaz výkazy majetku a
závazků za ZO, včas zaplatli členské příspěvky na ČSV. Dal i informaci na jaký účel je použit příspěvek
1,- Kč/včelstvo od ZO pro OO ČSV F-M. Termín zaplacení je do konce prosince 2017.
Na závěr náš předseda OO ČSV F-M Poništ Mirek poděkoval všem funkcionářům ZO za práci, kterou
konají pro své včelaře v ZO, popřál šťastný návrat domů ze zasedání a také hezké prožit Vánočních
svátků, pevné zdraví a štěst v Novém roce 2018.

Další zasedání POO ČSV F-M se bude konat ve Frýdku Místku 18.1.2018 na Sadová 606 od 16:00 hod.
– kancelář OO.

Zpracoval: Hajný Zdeněk ve F-M dne 2.12.2017

Miroslav Poništ předseda OO ČSV F-M
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