OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek-Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 18.4.2019 v 17.00 hod.

Přítomní:

Poništ, Barták, Cholavová, Kožušník, Hajný, Polášek

Omluven:

Machač, Ponist ml., Haleš, Tříska, Burda

OKK:

Carbol

Program:
1. Úvod – schválení programu zasedání POO ČSV F-M
2. Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
3. Informace a projednání připomínek z výročních členských schůzí ZO
4. Dotace 2019 – KÚ MSK.Magistrát F-M
5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
6. Zpráva nákazového referenta – objednávka, distribuce léčiv, seminář
7. Organizační:

a/ vyznamenání
b/ vyřazení nefunkčního majetku z evidence
c/ seminář funkcionářů 27.4.2019
d/ kontrola OKK a ÚKK 21.3.2019
e/ výkazy majetku a závazků ZO
f/ výstava a prezentace včelích produktů Ostrava
14. 9. 2019

8. Diskuze a závěr
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Ad 1/ Předseda přivítal všechny přítomné členy POO ČSV, program jednání byl jednomyslně schválen.

Ad 2/ Úkoly jsou plněny průběžně. V došlé poště předseda seznámil s dopisem ze ZO ČSV Jablunkov
a Magistrátu F-M. Předseda OO ČSV F-M poděkoval paní Cholavové za úklid kanceláře.

Ad 3/ Předseda informoval, že se zúčastnil některých výročních členských schůzí ZO ČSV FM a
seznámil členy POO ČSV F-M s aktuální problematikou v jednotlivých ZO. Prezentoval na nich nejen
činnost OO ČSV F-M, ale také poděkoval za dobrou spolupráci po celé toto funkční období. Na
schůzích některých ZO zazněl nesouhlas se zvyšováním členského příspěvku do ústředí ČSV. Přetrvává
nedostatek funkcionářů v jednotlivých ZO, kteří jsou ochotni vykonávat náročnou administrativní
práci pro včelaře svých ZO. V diskuzích předseda OO ČSV F-M odpovídal na dotazy, které se týkaly
hospodaření ČSV, prodeje Včelpa a dotační politiky z MZe a MS kraje.

Ad 4/ Předseda př. Poništ seznámil členy POO ČSV F-M s dotačními tituly z Magistrátu F-M a KÚ
MSK. Podmínky jsou na okresních stránkách OO ČSV F-M.
Př. Cholavová podala informaci o přípravě soutěže pro VKM a dotačním titulu z Magistrátu FM.
Předseda OO ČSV F-M navštívil 21.3.2019 v 10.00 hod primátora F-M M.Pobuckého, se kterým
konzultoval situaci týkající se financování kanceláře na Sadové 606 F-M, která je majetkem
Magistrátu F-M. Byla přislíbena pomoc při financování.

Ad 5/ Předseda OO ČSV F-M podal informaci z jednání PRV a RV konaných ve dnech 22. a 23. 3. 2019,
mimo jiné o tom, že se zatím nebudou zvyšovat členské příspěvky a také o hospodaření v ČSV a
krácení dotace od MZe. Budou zrušeny krajské aktivy funkcionářů (prezentace budou rozeslány
pouze mailovou poštou na ZO a OO).

Ad 6/ Př.Radim Burda se omluvil z rodinných důvodu, a proto zprávu o nákazové situaci, výdeji léčiv
a semináři zdravotních referentů v Nasavrkách podal předseda OO ČSV F-M.
Předseda OO ČSV F-M poděkoval členům POO ČSV F-M př. Burdovi, Třískovi a Cholavové za velmi
obětavý přístup při výdeji léčiv dne 6. 4. 2019 .
Již je schválen Gabon-flum a je možnost si jej zařadit do objednávky do 15. 6. 2019.
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Ad 7/ Organizační:
a) V březnu 2019 jsme schválili »Perr rollam« vyznamenání Vzorný včelař okresu včelařům ZO ČSV
Hnojník: Pavel Kratochvíl, René Stonawski, Ing. Aleš Wojnar, Ing. Josef Podešva, Ing. Eduard Podešva,
Ing. Tomáš Štěrba a Ing. František Branný.
b) POO ČSV F-M schválilo vyřazení nefunkční tiskárny a PC /notebook/ z majetku OO ČSV F-M.
Ekologicky zlikvidováno, zodp. Jaromír Haleš.
c) Na seminář funkcionářů dne 27. 4. 2019 v Nasavrkách schváleni př. Cholavová a př. Barták
d) Dne 21.3.2019 byla provedena kontrola OKK za asistence člena ÚKK př. Doležela. Kontrola
proběhla za účasti předsedy OO ČSV F-M př. Poništa, př. Bartáka a př. Cholavové. Př. Carbol po svých
několika neopětovaných arogantních slovních narážkách nestandardně odešel uprostřed prováděné
kontroly, kterou tímto sám nedokončil a která následně pokračovala bez něho. V zápise člena ÚKK
bylo konstatováno, že nebylo shledáno závad a bylo předloženo kompletně zpracováné účetnictví př.
Třískou včetně penežního deníku za rok 2018 i za léta předešlá. Při jednání byly nalezeny účetní
doklady za rok 2013 a 2014, které byly uloženy v šanonu účta 2015. Předseda vyslovil spokojenost s
tím, že tyto hledané doklady byly nalezeny. Předseda předložil i zápis ze zasedání RV, kde předseda
ÚKK ing. Hanuška sděluje, že hospodaření OO ČSV F-M je v pořádku a nebyly nalezeny nedostatky 1.
Dále předseda př. Poništ konstatoval, že byly podány opět další podněty ze strany p. Knodlové
6.2.2019 a p. Zieliny 8.3.2019 2, které jsou znovu důkazem neopodstatněných účelových útoků proti
předsedovi př. Poništovi.
e) Předseda upozornil POO ČSV F-M, že mnohé ZO ČSV v okrese stále nemají v CISu dokončené
Výkazy majetku a závazků, což může být považováno za porušování zákona a sankciováno až do výše
5.000,- Kč. Proto vyzývá odpovědné funkcionáře, aby tyto výkazy neprodleně dokončili a nedostatky
odstranili. Za rok 2016 je to asi 13 ZO a za rok 2017 celkem 16 ZO. Na dalším zasedání POO ČSV F-M
v červnu 2019 budou všechny ZO, které nemají tuto povinnost splněnou, zveřejněny na našich web
stránkách.
f) Př. Cholavová podala informaci o jednání s Lesy ČR ohledně výstavy konané na Slezsko-ostravském
hradě 14. 9. 2019. Akce je dohodnuta a OO ČSV F-M požádá MS kraj o dotaci na tuto akci. Budou zde
pokračovat opět všechny soutěže a aktivity, které probíhaly na Černé louce na výstavě »Život na
zahradě«.
1 Ze zápisu zasedání RV a ÚKK ČSV, z.s. ze dne 23.3.2019 v Nasavrkách – Ing. Josef Hanuška:
Podnět OKK OO ČSV Frýdek-Místek ze dne 10. 1. 2019 – podnět k provedení kontroly
činnosti a hospodaření OO ČSV Frýdek-Místek – kontrola provedena 21. března a včera za
účasti předsedy OO ČSV Frýdek-Místek s tím, že namátkovou kontrolou účetních dokladů a
deníku nebyly zjištěny závady.
2 Blíže viz. zápis ÚKK ze dne 22.3.2019 http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/zapis-z-16schuze-ukk-z-22-3-2019.pdf
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

OO Frýdek - Místek

Ad 8/ Diskuze
* Př. Carbol z vlastní iniciativy předložil k převzetí listinu s podpisy některých předsedů ZO, týkajících
se svolání mimořádné konference. POO ČSV FM tuto listinu nepřevzalo, protože nebylo přiloženo
zdůvodnění tohoto kroku a s ohledem na předchozí zkušenosti př. Carbolovi doporučilo, aby tuto
listinu poslal úřední cestou, tj. Českou poštou, s odůvodněním potřeby tohoto kroku, tak aby tento
dokument byl plně v souladu se stanovami ČSV.
* Př. Polášek odmítl snahy př. Carbola na svolání mimořádné konference. Vznesl dotaz na př. Carbola,
jaké důvody ho vedou k odvolání stávajícího VOO ČSV FM a kdo povede náš okresní spolek do řádné
okresní konference? Tato by měla proběhnout v období únor až duben 2020.
* Předseda OO ČSV F-M konstatoval, že je to účelová záležitost a žádá p.Carbola k dodání potřebných
materiálu dle stanov ČSV. V opačném případě se nebude takovými aktivitami zabývat.
* Př. Kožušník poukázal na to, že mailová pošta není relevantní a oficiální způsob komunikace mezi
funkcionáři. Důležité doklady je potřeba zasílat cestou doporučené pošty.
* Př. Barták a s ním i další zúčastnění členové POO ČSV FM opět vyzvali předsedu OKK Carbola, aby se
vyhýbal pomluvám předsedy a členů POO ČSV F-M, oprostil se od slovních útoků v osobní rovině na
předsedu OO ČSV FM př. Poništa. Dále se př. Barták z pozice bývalého předsedy OKK pozastavuje nad
výplatou administrace 1D v letech 2012 až 2014 v celkové výši 60.000,- Kč. Tato nebyla přednesena a
schválena POO ČSV FM – chybí i zápis o tom, kdo tuto odměnu schválil. Bývalý předseda OKK př.
Barták rovněž konstatoval, že o ní nebyla informována tehdejší OKK, a pozastavil se nad tím, že tyto
odměny byly vyplaceny pouze př. Carbolovi a př. Labajovi. Vyslovil tento dotaz: »Je nyní v pořádku, že
právě tito dva členové OKK kritizují práci POO ČSV F-M?«
Toto volební období je vedeno předsedou OO ČSV FM př. Poništem profesionálně v souladu se
stanovami a jednacím řádem. Pro funkcionáře ZO a jejich včelaře vykonal obrovský kus poctivé a
záslužné práce.
* Př. Cholavová konstatovala, že postup předsedy OKK při kontrole dne 21.3.2019 byl opět účelový se
snahou poškodit dobré jméno OO ČSV F-M (konspirativní schůzka před kontrolou ÚKK a členy OKK s
Judr. Kowalczykem v bistru před kanceláří). S jednotlivými body kontroly seznámil př. Carbol zástupce
OO ČSV FM až na začátku kontroly. Přitom zápis z kontroly měl vypracován dopředu před uvedenou
kontrolou, měl v něm uvedeny nepravdivé a dehonestující údaje o chování předsedy př. Poništa.
Tento zápis pouze upravoval na místě v průběhu kontroly až do svého předčasného odchodu! Toto je
standardní postup?
* Taktéž jeho velmi arogantní chování bez argumentů (bušení pěstí do stolu, ironie apod.), po kterém
svévolně opustil kancelář a probíhající kontrolu, bylo ostatními členy odsouzeno. Opět se zde
potvrdilo, že př. Carbol není nestranným členem OKK.
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* Předseda OO ČSV F-M př. Poništ konstatoval již při zvolení př. Carbola předsedou OKK, že tento je
nedůvěryhodný, manipulovatelný a nekompetentní. Toto hodnocení vychází ze zkušenosti, jak
vykonával funkci jednatele OO ČSV FM v minulém volebním období. Zde jsou příklady:
nízká úroveň zápisů, které na web stránkách nebyly pověšeny i déle než 6 měsíců po zasedání
POO ČSV F-M.
za zpracování administrace 1D za roky 2012, 2013 si nechal vyplatit po 10 000,- Kč, přičemž
tuto práci za něj bez nároku na odměnu (zdarma) vykonával místopředseda př. Březina, který po
kontrole OKK konané dne 21.3.2019 prohlásil, že se distancuje od metod a chování př. Carbola.
jako předseda ZO Baška nedodržuje požadované termíny dané jak OO ČSV F-M, tak i
dodržování směrnic a oběžníků ČSV.

Na závěr předseda zhodnotil a pochválil dosavadní vykonanou práci aktivních členů POO ČSV F-M a
poděkoval všem zúčastněným zasedání za spolupráci, trpělivost, snahu uklidnit stávající situaci a
dokončit úspěšně toto volební období. Dále konstatoval, že POO cítí důležitost hledání nových
zodpovědných a poctivých funkcionářů pro práci v OO ČSV FM pro období 2020 až 2025. Poté všem
popřál šťastný návrat domů.

Další zasedání POO ČSV F-M bude 13.6.2019 v 17:00 hodin v sídle spolku na ulici Sadová 606 ve F-M.

Zpracovala: V. Cholavová dne 29. 4. 2019

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M
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