Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek-Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 14.11.2019 v 17.00 hod.

Přítomní: Poništ, Barták, Burda, Kožušník, Hajný, Polášek, Haleš, Cholavová
Omluven: Ponist ml., Macháč
OKK: Březina, Carbol
Hosté: Kopeček
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. Příprava plenárního zasedání 8. 12. 2019
5. Dotace Magistrát, MSK - seznámení
6. Dotace 2020
7. Organizační
8. Diskuze a závěr

Ad 1/ Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné, program jednání byl jednomyslně schválen.
Ad 2/ Úkoly jsou plněny průběžně. Návrhy na ocenění "Čestné uznání KKV" měli předsedové ZO odevzdat do
31.10.2019, předseda konstatoval, že žádné návrhy nebyly podány. Předsednictvo navrhlo 5 funkcionářů ZO
a tato ocenění budou předána na zasedání VOO ČSV FM rozšířeném o hosty. V došlé poště přišla pozvánka na
jednání na KÚ MSK na 20.11.2019 týkající se dotací 2020. Dále přišla žádost Jaroslava Macháče na založení ZO
ČSV Košařiska. Rozhodnutí o schválení bude až po dodání potřebné dokumentace týkající se majetku ZO
Bystřice n. O.
Ad 3/ Předseda podal informaci z PRV ze dne 17.9.2019 a 8.10.2019 a 12. 11. 2019. Kompletní zápis je k
dispozici v kanceláři, kde si jej mohou přečíst všichni včelaři.
Ad 4/ POO ČSV FM se dohodlo na programu zasedání VOO ČSV FM 8. 12. 2019 od 9.00 hod. Předseda poslal
pozvánku všem funkcionářům ZO, slíbil odeslání programu po jeho schválení předsednictvem a požádal je o
nahlášení počtu hostů z důvodu občerstvení. Bylo odsouhlašeno, že na zasedání budou jako hosté pozváni za
Státní veterinární správu FM MVDr. Baštinská a za Magistrát FM Mgr. Pobucký.

Ad 5/ Dne 31. 10. 2019 bylo provedeno vyúčtování všech dotací Magistrát FM, KÚ MSK a ČSV. Tyto byly
předány příslušným institucím př. Poništem, Kožušníkem a Cholavovou dle stanovených termínů. Předseda
poděkoval př. Bartákovi, Kožušníkovi a Cholavové za pomoc a součinnost při vyúčtování těchto dotací.
Ad 6/ Předseda seznámil POO s termínem jednání na KÚ MSK 20. 11. 2019 od 14.00 hod. Vzhledem k tomu,
že termín jednání se překrývá s jednáním se zástupci MZe v Nasavrkách, na kterém předseda př. Poništ musí
být přítomen, jednání na KÚ MSK se za OO ČSV FM zúčastní jednatel Mgr. Kožušník. Pozvány jsou i ostatní
spolky v našem kraji. Bylo dojednáno, že zástupce naší OO vysloví nespokojenost s rozdělováním dotací v roce
2019 na další období z důvodu, že na dotační tituly mnoho z našich členů nedosáhlo z důvodu rozebrání
přidělených dotací během 15 minut. (Na předsedův dotaz bylo sděleno, že byly přijaty pouze 3 žádosti od ZO
a 13 žádostí od jednotlivých včelařů.) Př. Kožušník bude požadovat, aby se dotace rozdělovaly mezi okresní
organizace tak, aby se dostalo na větší počet žadatelů a bylo navrženo, aby se výše dotací z KÚ MSK odvíjely
od počtu členů jednotlivých včelařských spolků v MSK. Jednatel př. Kožušník zaslal mailovou poštou dotaz na
předsedy ZO, na co by chtěli dotaci čerpat. Výsledkem průzkumu byl zájem o technické vybavení pro ZO
(vařáky, zpracování vosku – uzavřený oběh, oddělky, lisy na mezistěny, výměna úlů apod.).
Př. Kopeček navrhuje, aby byla dotace využita na podporu chovu včelích matek tak, aby toto nešlo pouze ze
šlechtitelských nebo rozmnožovacích chovů, ale aby matky mohli distribuovat i zkušení chovatelé matek z
jednotlivých ZO. Předseda př. Poništ konstatoval, že toto řešení není v souladu s Chovatelským řádem a
právními předpisy, toto řešení by pro OO ČSV FM mohlo přinést rozpory v účetnictví v návaznosti na účetní
předpisy a povinnosti EET. Dále upozornil na nutnost daňových přiznání těchto chovatelů.
O průběhu a výsledku jednání na KÚ MSK bude př. Kožušník informovat na zasedání VOO ČSV FM.
Ad 7/ Organizační:
a/ Vyhodnocení výsledků soutěží z výstavy »Příroda a včely 2019«: součty hlasovacích lístků provedli př.
Poništ, Kožušník, Barták a Cholavová. Výsledky jsou zveřejněny na okresních stránkách.
b/ Návrhy na vyznamenání za ZO ČSV Morávka: Jaromír Král – Vzorný včelař okresu, Petr Kasparek – Vzorný
včelařský pracovník. POO s návrhy souhlasí.
c/ Předseda poslal žádost o finanční pomoc z ČSV ve výši 20.000,- Kč na pořádání 2. ročníku výstavy »Příroda
a včely 2020«, která se bude konat 12. 9. 2020.
d/ Předseda informoval o služební cestě na 38. národní dny včelařů v Bielsko Biale. Podrobná zpráva byla
publikována v časopise Včelařství.
e/ Informace z Komise pro přípravu sjezdu ČSV: předseda předložil zápis z jednání komise. Tento bude
schválen na zasedání RV 23.11.2019.
f/ Předseda informoval, že ČSV ve spolupráci s SOUV Nasavrky byl dán návrh nové mistrovské kvalifikace:
Mistr řemesla v oboru včelař. Představil písemný materiál k tomuto návrhu.
g/ Mailovou poštou došla žádost př. Macháče o schválení nové ZO ČSV Košařiska /odtržení od ZO ČSV Bystřice
nad Olší/. Předseda požadoval po př. Macháčovi souhlasné stanovisko stávající ZO Bystřice n. O. k
majetkovému vyrovnání /dotace MSK pro VKM/. Dokument jsme zatím neobdrželi, a proto tuto žádost
bereme pouze na vědomí. Rozhodnutí OO ČSV FM bude až po obdržení tohoto dokumentu na dalším
zasedání.
h/ Administrace 1D – př. Poništ vyzývá všechny funkcionáře ZO, aby nejpozději 30.11.2019 předali originály

dokladů k této dotaci. Po kontrole účetní správnosti a případné opravě dokladů jim částka bude vyplacena po
dohodě hotově nebo převodním příkazem na osobní účty zástupců ZO, ne však na účty ZO. Předseda
upozorňuje všechny funkcionáře ZO na odeslání odsouhlašené platby 1,- Kč za včelstvo (stav včelstev k 31. 8.
2019) na okresní účet č. 159907528/0300 nejpozději do 31. 12. 2019.
i/ Předseda Poništ popřál mnoho štěstí, zdraví a elánu předal př. Radimu Burdovi k významnému životnímu
jubileu věcnou odměnu – dar od OO ČSV FM. Poděkoval mu za jeho dlouholetou práci v OO ČSV FM. K
tomuto přání se připojili všichni přítomní.
j/ Př. Polášek převzal od př. Třísky klíče od kanceláře.
Ad 8/ Diskuze
1. Předseda poděkoval př. Cholavové za úklid kanceláře.
2. Př. Haleš upozornil na léčivo, Varidol, který má jinou konzistenci. Př. Poništ ve středu předá uvedené léčivo
Ing. Titěrovi, se kterým dohodnou další postup.
3. Př. Burda informoval o jednání s MVDr. Baštinskou o úhynech včel v jednotlivých ZO. Předseda se s MVDr.
Baštinskou dohodl na postupu, že jednotlivé ZO odevzdají seznam úhynu včel za celou ZO buď k rukám
předsedy nebo na SVS FM. Tiskopisy doručené předsedovi budou následně předány na SVS FM.
4. Př. Carbol si stěžoval, že jeho ZO neobdržela do dnešního dne fakturu za léčiva. Př. Cholavová dohledala v
e-mailech okresu odeslanou fakturu na ZO Baška ze dne 12. 8. 2019. Z toho je zřejmé, že funkcionáři ZO Baška
vůbec nečtou došlou poštu. Faktura byla poté ihned vytištěna a předána př. Carbolovi.
5. Na toto tvrzení př. Carbola navázal předseda př. Poništ, doporučil mu, aby se zdržel dalších hromadně
rozesílaných pomlouvačných e-mailů a vyjádřil se k jednotlivým stížnostem:
a) "předražená kancelář" - je plně hrazena z daru a dotací. Předseda vyslovil svůj názor, že cena je
odpovídající podmínkám a potřebám OO ČSV FM (s ohledem na GDPR).
b) "OO ČSV FM nic nedělá pro včelaře" - předseda uvedl přehled dotací, které jsme zúřadovali pro naše
včelaře. V minulosti dotace vůbec nešly přes okresní organizaci.
6. Př. Barták konstatoval, že př. Carbol se neustále snaží rozvrátit přátelskou atmosféru v OO i v jednotlivých
ZO ČSV našeho okresu.
7. Př. Hajný sdělil, že pokud bude potřeba, zúčastní se po dohodě s př. Kožušníkem jako místopředseda OO
ČSV FM jednání na KÚ MSK 20. 11. 2019.

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným a popřál jim šťastný návrat domů. Zároveň informoval, že
další zasedání POO ČSV F-M bude 23. 1. 2020 v 17.00 hod. v sídle spolku na ulici Sadová 606 ve F-M.

Zpracovala : V. Cholavová dne 18. 11. 2019
Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

