OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek-Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 12.9.2019 v 15.00 hod.

Přítomní: Poništ, Barták, Burda, Kožušník, Hajný, Polášek, Haleš,
Cholavová
Omluven: Poništ ml.
OKK: Březina

Program:
1. Úvod – schválení programu zasedání POO ČSV F-M
2. Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
3. Zprávy z vyšších svazových orgánů
4. Rezignace pokladníka a volba nového
5. Výstava »Příroda a včely« - organizace a příprava
6. Organizační
7. Diskuze a závěr

Ad 1/ Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné členy POO ČSV, program jednání byl
jednomyslně schválen.

Ad 2/ Úkoly jsou plněny průběžně. V došlé poště předseda seznámil s došlou schválenou a
podepsanou smlouvou o dotaci z KÚ MSK. Ochrana osobních údajů u ZO – v rámci okresu je vše v
pořádku. Rozhodčí komisi odeslány materiály ohledně žaloby ZO ČSV Oldřichovice dle termínu, který
RK požadovala.
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Ad 3/ Předseda podal informaci z předsednictva ze dne 13. 8. a 23. 8. 2019 (23.8.2019 - v tomto
termínu se z osobních důvodů jednání nezúčastnil) a zasedání RV z 24. 8. 2019. Jedním z hlavních
bodů bylo schválení rozdělení administrace 1.D a zvýšení členského příspěvku z 200,- na 300,- Kč na
každého člena ČSV. Předseda př. Poništ hlasoval proti zvýšení členského příspěvku, avšak
demokratickým hlasováním bylo odsouhlaseno jeho zvýšení. Je politováníhodné, že členové RV z
okresů Karviná, Ostrava a Nového Jičína se neúčastní zasedání RV, takže se nezúčastnili ani hlasování
o výši příspěvku, zatímco zástupce okresu Bruntál hlasoval pro jeho zvýšení a zástupce okresu Opava
pro zvýšení nehlasoval. Stanovila se komise pro přípravu Sjezdu 2020.

Ad 4/ Př. Tříska podal rezignaci na funkci pokladníka z důvodu velkého pracovního vytížení. Předseda
př. Poništ předložil POO ČSV FM dotaz, zda je někdo z přítomných ochoten tuto funkci zastávat do
konce tohoto volebního období. Př. Mgr. Kožušník navrhl př. Bartáka, který jako bývalý předseda OKK
má zkušenosti s vedením účetnictví. Všichni přítomní s návrhem souhlasí. Př. Barták tuto funkci přijal
a dodá »Prohlášení funkcionáře«
Př. Tříska bude vyzván k předání pokladny novému pokladníkovi nejpozději k 10. 10. 2019.

Ad 5/ Výstava »Příroda a včely« proběhne 14. 9. 2019. Dle sdělení předsedy je výstava organizačně
dobře připravena, ceny do soutěže jsou nakoupeny, propagační materiály jsou k dispozici stejně jako
jsou připraveny živé včely a soutěže pro děti a mládež. Předseda OO ČSV F-M se výstavy nezúčastní z
důvodu zahraniční cesty na Slovensko a pověřuje jednatele př. Mgr. Kožušníka, místopředsedu př.
Hajného a př. Cholavovou jako hlavní organizátory a koordinátory této akce. Vzhledem k tomu, že
výstava končí v 18.00 hod. a soutěže o nejlepší med, medovinu a nejkrásnější perník budou probíhat
až do jejího ukončení, budou urny zapečetěny, podepsány a komisionálně vyhodnoceny nejpozději na
dalším zasedání předsednictva, následně budou vytištěny diplomy pro výherce soutěží a pamětní listy
pro zúčastněné. Ceny budou předány 8.12.2019 na plenárním zasedání VOO ČSV FM na Sadové 606.
Průběžně budou vyhodnocovány pouze soutěže dětí a mládeže, které budou za úspěch odměněny na
místě.

Ad 6/ Organizační:
a/ předseda př. Poništ vyzval členy OO ČSV FM a vyzývá i předsedy ZO okresu FM, aby navrhli na
vyznamenání (Čestné uznání KKV) včelaře, kteří si za svou obětavou práci v ZO v oboru včelařství toto
ocenění zaslouží. Termín dodání: do 31.10.2019
b/ Oběžník k administraci 1.D – předseda upozornil na nutnost dodržení termínu i na nutnost
vyplácení financí v hotovosti. Doložené doklady musí mít administrativní charakter, musí být originály
a mohou se přiložit i cestovní příkazy (vystavené ke kontrole počtu včelstev k administraci 1.D).
Termín: do 30. 11. 2019
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Ad 7/ Diskuze
1. Přítomní popřáli př. Radimu Burdovi k významnému životnímu jubileu a poděkovali za pohoštění.
Přítomnými mu byla schválena věcná odměna – dar od předsednictva.
2. Předseda př. Poništ seznámil přítomné s novými podněty př. Knödlové a př. Vojvodíka ze ZO ČSV
FM zaslanými na Sekretariát ČSV. Tyto stížnosti jsou dle názoru předsedy neopodstatněné a pouze
obtěžují a zbytečně zatěžují nejen pracovníky Sekretariátu ČSV. Také za tímto účelem byla zřízena
kancelář ve Frýdku-Místku na ul. Sadová 606, 8. patro, jsou dány úřední hodiny /každý čtvrtek od
14.00 do 18.00 hod., mimo úřední hodiny je možnost dohodnout se telefonicky na jiném termínu/.
3. Př. Cholavová informovala, že objednala prostory na zasedání VOO ČSV FM rozšířené o předsedy
ZO, které se bude konat 8.12.2019 ve Frýdku-Místku, Sadová 606 v sále od 8.00 do 12.00 hod. Bude
nutné objednat občerstvení dle počtu potvrzených účastí.
4. Na závěr předseda zhodnotil dosavadní vykonanou práci aktivních členů POO ČSV FM a poděkoval
všem zúčastněným zasedání za spolupráci a snahu dokončit úspěšně toto volební období.
Poté všem popřál šťastný návrat domů.

Další zasedání POO ČSV F-M bude 14.11.2019 v 17:00 hod. v sídle spolku na ulici Sadová 606 ve F-M.

Zpracovala : V. Cholavová dne 12.9.2019

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

ČSV, z.s., OO Frýdek - Místek
Sadová 606
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 004 34 990

Předseda OO:
Jednatel OO:
www.ovcsvfm.cz

Miroslav Poništ
Mgr. Václav Kožušník

mob. 608 734 855
mob. 603 258 709
oofrydekmistek@vcelarstvi.cz

