OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
Ve Frýdku-Místku dne 16.2.2018 v 16:00 hod.
sídlo OO ČSV z.s. F-M, Sadová 606, 8. patro

Přítomní: Poništ, Kožušník, Barták, Hajný, Polášek, Haleš,
Omluven: Machač, Tříska, Poništ ml., Burda
Hosté:

Konečný D.

OKK:

Labaj, Březina

Program:
1. Úvod – došlá a odeslaná pošta
2. Zpráva zdravotního referenta – objednávky a disribuce léčiv
3. Účetní uzávěrka za rok 2017
4. Zprávy z vyšších svazových orgánů
5. Organizační
6. Doplnění plánu práce 2018
7. Ostatní, závěr

Ad 1) Předseda všechny přivítal a byl schválen program všemi účastněnými. V došlé poště
přečetl předseda dopis od př. Vojvodíka ze dne 22.1.2018 – na dopis bylo odpovězeno
sekretariátem ČSV a předsedou př. Poništem. Na e-mail od př. Carbola, který je lživý se
předseda př. Poništ obrátil na předsedu legislativní komise a předsedu ÚKK, kde popisuje
způsob činnosti naší OKK pod vedením př. Carbola jako podjatý a velice nezodpovědný.
Členové OKK př. Březina a Labaj informovali POO ČSV F-M, že nebyli seznámeni s
podnětem Judr. Kowalczyka ze dne 13.10.2017 a doposud se nesetkali, aby tento podnět
projednali.
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Další dopis došel od př. Miroslava Prchala – předseda Rozhodčí komise, kde se stěžovatel
př. Zielina obrátil se svou stížností. Předseda stížnost přečetl a podal vysvětlení př.Prchalovi.
POO ČSV F-M se opět distancuje od takového postupu člena OO ČSV F-M a konstatuje, že
stížnost se nezakládá na pravdivých údajích, má znaky pomluvy, neodbornosti a neznalosti
stěžovatele na skutečnosti v dotacích, které popisuje.
Ad 2) Př. Burda se omluvil a pomocí SMS zprávy informoval, že o víkendu rozešle na ZO
informaci ohledně objednávek léčiv a distribuce léčiv na ZO všem zdravotním referentům,
termíny i léčiva také visí na našich okresních stránkách v odkaze aktuální.
Ad 3) Pokladník př. Tříska se omluvil z dnešního zasedání, ale předložil účetní uzávěrku za
rok 2017. POO ČSV F-M vzalo účetní uzávěrku na vědomí. Tato bude na příštím zasedání
předložena ke schválení a pokladníkem bude předána ke kontrole OKK. Termín kontroly
OKK předseda př. Poništ a pokladník př. Tříska navrhuje na 16.3.2018 a nebo nahlásit od
OKK v dostatečném předstihu. Rozpočet na rok 2018 byl schválen 18.1.2018 a bude opět
vyrovnaný.
Členové OKK př. Labaj a Březina akceptují datum kontroly účetní uzávěrky na 16.3.2018 po
zasedání POO ČSV F-M.
Ad 4) Předseda př. Poništ seznámil všechny členy POO ČSV F-M s činností v PRV, stavem
společnosti Včelpo a podal informaci, že asi nebude mimořádné zasedání RV, kde se měla
schvalovat smlouva o prodeji Včelpa z důvodů auditů a dalších právních kroků ze strany
kupujícího.
Ad 5) Organizační:
- Projednána žádost o příspěvek ze SF ze ZO ČSV Dobrá př. Jan Vorek – ustavena komise
(Barták, Březina, Hajný) a tato dá stanovisko k náhradě ze SF.
- Tiskopisy za léčení aerosolem zatím nedodaly všechny ZO, tyto ZO Mgr. Kožušník osloví,
aby listiny urychleně dodaly T : do 28.2.2018
- POO ČSV F-M schvaluje proplacení faktury p. Fajkuse za nábytek do kanceláře, dále
schvaluje nákup a zaplacení forem na zhotovení svíček, nákup digitální váhy do 5.000,- Kč,
vařiče do 1.500,- Kč a ostatního drobného majetku kanceláře.
- Žádost VKM ZO Krmelín, ZO Sedliště a Bystřice nad Olší na technické vybavení a
mezistěny z dotace MSK – schváleno
- POO ČSV F-M schválilo všechny návrhy na priority našeho OO ČSV F-M pro rok 2018 a
od 1.4.2018 bude každý čtvrtek od 14:00 – 18:00 úřední den na Sadové 606 ve F-M 8 patro.
Včelaři si budou moci vyměnit mezistěny za vosk, koupit mezistěny. Cena mezistěn byla
stanovena na 330,- Kč/kg. Výkup vosku byl schválen v rozmezí 230,- Kč podle kvality a
čistoty vytavení. Možno odebírat i souše, ale výrobce strhává až 60 % z váhy. Souše musí
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být v čistých plastových pytlích se jmenovkou, množstvím, adresou a rozměrem mezistěn,
které požaduje. Výměna vosku za mezistěny bude účtována 35,- Kč/kg.
- Pokladník a jednatel podá informaci na dalším zasedání v březnu 2018 ohledně organizace
výkupu, výměny včelařského zboží a toků finančních operací, pokud budou hotovostní platby
mezi OO ČSV F-M a včelaři. Taktéž bude vedena evidence včelařů z důvodů dohledatelnosti
a kvality nabízeného vosku a nebo souší.
- Skartace listin – termín duben 2018 - zodp. jednatel Mgr. Kožušník, Zd. Hajný
- Předseda navrhuje zajistit pojištění kanceláře, z důvodu ochrány okresního majetku a
vybavení – POO ČSV F-M souhlasí
- Termíny našich přednášek a kurzů, které se budou konat jsou na Magistrát nahlášeny a po
vyzváni smlouvy podepíší statutární zástupci OO ČSV F-M
- Předseda informoval, že dne 5.2.2018 v 10:00 hod. navštívili členové POO ČSV F-M ve
složení př. Poništ, Kožušník a Barták, Advokátní kancelář JUDr. Petr Dítě v Olomouci a byly
s ním diskutovány právní kroky proti neustálému napadání předsedy př. Poništa a ostatních
členů POO ČSV F-M. JUDr. Petr Dítě si převzal všechny materiály k prostudování a byl
dohodnut další postup, pokud bude pokračovat neustálé napadání a rozesílání
pomlouvačných dopisů ze strany malé skupiny stěžovatelů na sekretariát ČSV a další emailové adresy.
- POO ČSV F-M schvaluje služební cestu do Olomouce př. Poništovi, Kožušníkovi a
Bartákovi.
- Předseda informoval, že probíhají výroční schůze – účastnil se v Brušperku 2.2.2018 a
předal Mgr. Juřákovi ocenění – Vzorný včelař OO ČSV F-M společně s Radkem Třískou
Ad 6) V plánu práce na rok 2018 na našich okresních stránkách jsou vyznačeny přednášky a
kurzy, které budou probíhat pod hlavičkou naší OO ČSV F-M – a to :
27.5.2018

09.00 – 13.30 kurz chovu matek v Bašce u př. Carbola

9.6. 2018

09.00 – 13.30 kurz chovu matek v Dolní Lomné chata Lučebník – př. Labaj

10.6. 2018

09.00 – 13.30 kurz chovu matek v Pržně u př. Kopečka

21.6.2018

16.00 – 20.30 kurz pokladníků ZO a OO na Sadové 606 F-M - př. Bureš

20.7.2018
16.00 – 18.15 přednáška ošetřování včelstev a tlumení nákaz na Sadové 606
F-M – př. Labaj
15.9.2018

08.00 – 12.30 kurz CISu - ZŠ Sedliště – Ing. František Krejčí

15.9.2018
13.30 - 18.00 kurz CISu - ZŠ Košařiska – Ing. František Krejčí (organizuje ZO
ČSV D. Lomná – př. Poništ ml.)
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- př. Haleš informoval, že zájezd OO ČSV F-M se uskuteční ve dnech 27.-28.9.2018 na Jižní
Moravu do vinného sklípku. Program zájezdu bude na stránkách OO ČSV F-M.
- předseda OO př. Poništ pozval POO ČSV F-M na květnové zasedání 13.5.2018 do Dolní
Lomné, kde bude přednáška od 14.00 – 16.15 hod. od př. Labaje na téma Tlumení nákaz a
ošetřování včelstev, spojenou se smažením vaječiny na chatě Lučebník – bude upřesněno v
dubnu 2018.
Termín zasedání v dubnu je stanoven na 18.4.2018 v 16:00 hod. na Sadové 606 F-M
(předseda je mimo region)
Ad 7) Závěrem předseda poděkoval všem účastněným a popřál šťastný návrat domů.

Další zasedání bude 16.3.2018 v 16:00 hod. na Sadové 606 Frýdek-Místek.

Zpracoval: Kožušník Václav dne 16.2.2018

Miroslav Poništ - předseda OO ČSV F-M
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