OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
Ve Frýdku-Místku dne 14.9.2017 kancelář OO ČSV z.s.
Frýdek-Místek, ul. Sadová 606, 8. patro
Přítomní :
Poništ, Tříska, Haleš, Polášek, Hajný, Bc. Poništ, Zielina, Barták
Omluven :
Mgr. Kožušník, Machač, Ing. Kohut
Za OKK :
Ing. Labaj, Březina

Program
1. Úvod – přivítání a seznámení s činností předsedy OO
2. Došlá a odeslaná pošta
3. Seznámení s dotacemi MSK
4. Výstava Život na zahradě
5. Informace z RV,PRV,aktivu MSK
6. Jednací řád OO ČSV F-M pro rok 2018
7. Organizační
8. Diskuze a závěr

Ad 1) Předseda všechny přivítal a byl schválen program všemi zúčastněnými.
Ad 2) Seznámení s dopisy – e-maily JUDr. Kowalczyka a Bc. Drábové z MSK. JUDr. Kowalczyk byl
vyzván k podání vysvětlení ke stížnostem na dnešním zasedání a výsledkům šetření na podněty. EOO ČSV Frýdek - Místek
Dolní Lomná 243E
Předseda OO: Miroslav Poništ,
739 91 Jablunkov
Jednatel OO: Ing. Josef Kohut,
oofrydekmistek@vcelarstvi.cz
www.ovcsvfm.cz

mob. 608 734 855
mob. 605 325 446

OO Frýdek - Místek

mailem z 13.9.2017 se omluvil, že se nezúčastní. Bude dán náhradní termín tj. 19.10.2017 na
zasedání POO ČSV z.s., na ulici Sadové 606, Frýdek-Místek. Předseda znovu upozornil, že veškerá
obvinění jsou vykonstruovaná, je součinný s orgány, které vše šetří a konstatuje, že tato lživá
obvinění jsou jen osobní iniciativou JUDr. Kowalczyka.
Ad 3) Začaly čerpat VKM dotaci z MSK – 3 kroužky tj. cca 30.000,- Kč
Dotace na výměnů úlů – zbývá dočerpat a vyplatit 81.000,- Kč. Žadatelům, u kterých nejsou doklady v
pořádku dle pokynu MSK, nejsou finanční prostředky vyplaceny. Pokud nedoloží do konce 9/2017
všechny doklady budou z dotace vyřazeny.
Dotace na Život na zahradě – profinancováno asi 90.000,- Kč. Předseda OO požádal sekretariát o
proplacení faktur. Zatím vše hrazeno z okresních financí. Dotace bude OO ČSV F-M vyučtována a
zaplacena z MSK až po odevzdání všech dokladů dle smlouvy z MSK do 21. dnů po bezchybném
vyúčtování.
Předseda vyzval členy POO ČSV z.s. včetně OKK, aby byli součinní při administraci všech dotací a při
vyúčtování a kontrole před odevzdáním na MSK a sekretariát ČSV. Finance pro administraci budou
rozděleny na dohody o DPP.
Ad 4) Předseda OO informoval přítomné o jednání na RV, PRV a aktivu funkcionářů MSK v Sedlnicích
2.9.2017. Účast zástupců ZO z našeho okresu byla dobrá. Nejmíň zástupců bylo z okresu Karviná.
Předseda poděkoval funkcionářům za účast na aktivu. Na aktivu byly oceněny významné osobnosti včelaři, jak z našeho okresu, tak i z ostatních z MSK. Aktivu se účastnila i předsedkyně ČSV z.s. Mgr.
Machová. Materiály z jednání vyšších svazových orgánů jsou všechny v kanceláři k nahlédnutí a
prostudování jak pro členy OO, tak pro všechny členy a funkcionáře našeho okresu F-M.
Ad 5) Výstava Život na zahradě je zabezpečena organizačně. Nutno ještě zajistit více členů
organizačního týmu k soutěžím. Okres Ostrava a Karviná se na výstavě prezentovat nebudou a je i
málo prodejců přihlášeno. Jako důvod uvádějí velká cena pronájmu za m2 a nedostatek medu.
Předseda rozdal plakáty a volné vstupenky členům ZO. Nutno zajistit četnou účast v naší expozici na
Černé louce. Do soutěže je nutno zajistit i vzorky medu, medoviny a perníku – jsou zabezpečené
hodnotné ceny ve všech kategoriích.
Ad 6) Jednací řád pro OO ČSV z.s. schválen všemi přítomnými. Zasedání POO ČSV bude pouze v
kanceláři OO ČSV z.s. jednou měsíčně dle plánu práce na Sadová 606, 8.patro. Zasedání OO ČSV z.s.
čtvrťletně a jednou ročně bude zasedání OO ČSV z.s. rozšířené o zástupce ZO okresu včetně hostů.
Jednání budou v jídelně Magistrátu na ul. Sadová 606 – klub důchodců. Cena pronájmu je 50,Kč/hod. včetně režijních nákladů a ozvučení.
Ad 7) Organizační:
1, Seznámení s plněním ze Svépomocného fondu pro př. Josefa Wojnara ze ZO Bystřice - shořelý
včelín
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2, Schválen výdej proskleného úlku a mezistěn VKM Sedliště 14 kg a VKM Krmelín 14 kg. Požadavek
VKM Oldřichovice, Dobratice a Dobrá – odložen (žádosti jsou nekonkrétní, není dodán almanach –
Dobrá, Dobratice). Předseda komise pro práci s mládeží J. Machač vyzve dotčené k upravení žádostí
dle podmínek stanovených POO ČSV F-M. Termín do: 30.9.2017. Bude projednáno 19.10.2017 na
zasedání POO.
3, OO ČSV F-M se bude zabývat a snažit se o zvýšení ceny výkupu vosku, cena by se měla pohybovat v
rozmezí 260 – 280 Kč, mezistěny jsou prodejci předražovány
4, Administrace 1D, dopisy Mgr. Kokotka ze ZO Hnojník – seznámení. Dotace za splnění všech
podmínek se pro registrované členy musí podepsat.
5, Výdej léčiv – podmínky a seznámení se ZO, které dosud nezaplatily za léčiva. Pokladník vyzve k
zaplacení.
6, DVD – chov matek pro VKM dodáno 30 ks - vedoucí VKM mohou žádat, seznámení s požadavky
VKM z dotace MSK. Dochází almanachy (VKM Odry, Košařiska,Havířov) i evidenční listy majetku
pořízeného z dotace MSK (VKM F-M – Knödlová, Vavřík, VKM Oldřichovice 2x). Vedoucí VKM, jenž
nesplní v daných termínech požadavky POO ČSV F-M budou z čerpání dotace MSK vyřazeni
7, Seznámení s provozem kanceláře na ul. Sadová 606, 8.patro. Klíče mají členové POO ČSV ( bude
uzavřena hmotná odpovědnost) – předseda, místopředseda, pokladník, jednatel, webmaster. V
kanceláři jsou veškeré doklady k nahlédnutí všem členům ČSV našeho okresu prostřednictvím OKK a
členů POO ČSV z.s. Je tady uschován i majetek OO ČSV z.s. F-M (bannery, propagační materiál apod.).
Předseda informoval i o jednání s paní Alenou Vítkovou – předsedkyně Klubu seniorů na ul. Sadová o
možnosti přednášek oboru včelařství a účinků medových produktů na zdraví člověka ve zdejším klubu
a i další formy spolupráce (zájezdy, přednášky – pořádá Magistrát F-M, členství v klubu a další )
8, Kurz CIS - zajištěno od 8:00 – 12:30 hod. ZŠ Fryčovice a od 14:00 - 18:30 hod. ZŠ Košařiska.
Přednášející je Ing. František Krejčí. Nutno zajistit účast jednatelů a funkcionářů.
Ad 8) Diskuze byla vedena na téma vybavení kanceláře, nutnosti a účelnosti těchto prostorů pro chod
naší OO a dostupnosti všech materiálů pro kontrolní orgány. Financování kanceláře je zajištěno.
Předseda poděkoval za účast a jednání ukončil.

Další zasedání se bude konat 19.10.2017 v kanceláři OO ČSV z.s. na ulici Sadová 606, Frýdek-Místek,
8.patro v 17:00 hod.

Zpracoval: Bc. Miroslav Poništ 14.9.2017
Miroslav Poništ - předseda OO ČSV F-M
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