Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek-Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 15. 8. 2019 v 17.00 hod.

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

Program:
1. Úvod – schválení programu zasedání POO ČSV F-M
2. Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
3. Nákazová situace, léčiva – seznámení, výdej
4. Dotace 2019 – KÚ MSK, Magistrát F-M
5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
6. Výstava 14. 9. 2019
7. Organizační:

a/ Vyznamenání
b/ Propagační materiály
c/ Evropské dotace

8. Diskuze a závěr

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

Ad 2/ Úkoly jsou plněny průběžně. Na OO ČSV FM byla doručena žaloba ZO ČSV Oldřichovice,
týkající se neproplacení náhrady na administraci 1D. Předseda konstatoval, že žaloba je
neopodstatněná z toho důvodu, že žadatel zaslal účty po termínu, a i přes opakované výzvy si
náhradu nevyzvedl. Dále bylo doručeno rozhodnutí o odškodnění p. Heczka – ZO ČSV Smilovice, který
předsedovi poděkoval za kladné a rychlé vyřízení žádosti. Přišel i návrh smlouvy na dotaci na výstavu
»Příroda a včely«. Předseda seznámil přítomné s anonymní stížností týkající se kvality medu, která
byla předána Svazu na ochranu spotřebitelů. Elektronickou poštou byly odeslány faktury všem ZO
ČSV v okrese, které měly odběr léčiv nad 10.000,- Kč.

Ad 3/ Předseda informoval o zjištěném moru včelího plodu – došlo ke spálení celého stanoviště
včelstev v Bukovci. Podezřelé stanoviště je i v Palkovicích. Podrobnější informace jsou na okresních
stránkách OO ČSV FM. Výdej léčiv proběhl ve dvou termínech, 27. 7. 2019 a dodatečně 12. 8. 2019.
Předseda poděkoval př. Burdovi a př. Cholavové za velmi dobrou přípravu a organizaci výdeje léčiv.
Př. Cholavová po dohodě s pokladníkem př. Třískou, který je v současné době velmi pracovně vytížen,
vystavila a odeslala faktury k vydaným léčivům.

Ad 4/ Předseda př. Poništ seznámil členy POO ČSV FM s dotačními tituly z Magistrátu FM a KÚ MSK.
Předseda s jednatelem podepsali a předali smlouvu k dotaci na výstavu. Očekáváme smlouvu z
Magistrátu FM, která byla schválena.
Přítomní byli informováni o tom, že administrace dotace 1D 2019 bude vyplácena nikoliv na účty ZO,
ale v hotovosti.
K vyúčtování dotace 1D za rok 2018 chybí plné moci u ZO Krmelín a ZO Palkovice – je nutná urychlená
náprava.

Ad 5/ Předseda OO ČSV F-M podal informaci z jednání PRV ČSV z 9. 7. 2019 a ze 13. 8. 2019. Zápisy
jsou k nahlédnutí všem členům ČSV našeho okresu v kanceláři OO ČSV FM na Sadové 606. Na blížícím
se zasedání RV ČSV bude mimo jiné projednáváno zvýšení členských příspěvků. Předseda se vyjádřil,
že bude hlasovat proti jejich zvýšení. Podotkl, že o výši těchto příspěvků by měl rozhodovat nový
republikový výbor, který bude potvrzen Sjezdem ČSV 2020.

Ad 6/ Na zaslanou výzvu k účasti na přípravě a pozvání na výstavu do dnešního dne žádná ze ZO ČSV
FM nezareagovala. Součástí této akce měla být i soutěž pro včelařské kroužky, ale s ohledem na velmi
malou potvrzenou účast (2 kroužky) by tato soutěž ztratila svůj smysl. Místo toho proto připravujeme
v rámci této výstavy soutěže pro děti a mládež. Účelem těchto soutěží je propagace oboru včelařství,
rozšíření znalostí mládeže v tomto oboru a větší zájem mládeže o účasti ve VKM. Předseda předal
členům plakát – pozvánku na připravovanou výstavu. Opětovně vyzval k předání vzorků medu,
medoviny a medových perníků do soutěže. Připraveny jsou velmi hodnotné ceny pro vítěze
jednotlivých disciplín.

Ad 7/ Organizační:
a) Bylo schváleno vyznamenání ZO Bystřice nad Olší - Čestné uznání PRV ČSV: Pavel Kantor, Ladislav
Mrozek a Jan Mitrenga
b) POO ČSV FM byla předsedou seznámena s dovezenými a zakoupenými propagačními materiály
určenými nejen na výstavu.
c) Předseda seznámil se zákonem č. 148/2019 – Evropské dotace. Seznámit se s plným zněním zákona
je možno na našich okresních stránkách.

Ad 8/ Diskuze
Na závěr předseda konstatoval, že POO ČSV cítí důležitost propagace včelařství a hledání nových
zodpovědných a poctivých funkcionářů pro práci v OO ČSV FM pro období 2020 až 2025, a na této
skutečnosti se jednomyslně shodli všichni zúčastnění.
Poté všem popřál šťastný návrat domů.

Další zasedání POO ČSV F-M bude 12. 9. 2019, s ohledem na přípravu výstavy už od 15.00 hod., v
sídle spolku na ulici Sadová 606 ve F-M.

Zpracovala : V. Cholavová dne 22. 8. 2019

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

