OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
Ve Frýdku-Místku, Sadová 606 dne 16.8.2018 v 16:00 hod.

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

Program:
1. Úvod – došlá a odeslaná pošta, kontrola úkolů
2. Finanční záležitosti, dotace
3. Personální záležitosti
4. Zpráva předsedy OO ČSV F-M z vyšších svazových orgánů
5. Výstava Život na zahradě
6. Organizační

Ad 1) Předseda všechny přivítal a program byl schválen všemi zúčastněnými. Došlá a odeslaná pošta
a kontrola úkolů.
Ad 2) Předseda a pokladník informovali o stavu financí na okresním účtu. Začalo vyplácení dotace na
úly – zatím uspokojeno 30 žadatelů a vyplaceno 198.000,- Kč. Předseda vyzval všechny přítomné, aby
urgovali žadatele ve svém okolí. Pokud se dotace nevyčerpá, peníze musíme vrátit MS kraji. Předseda
také přítomné seznámil se všemi dotačními tituly, o které jsme požádali a byly nám schváleny.
Ad 3) Z důvodu velkého časového vytížení v zaměstnání př. Třísky (dlouhodobá práce v zahraničí),
předsedy př. Poništa (rodinné důvody) a i ostatních funkcionářů našeho okresu se POO ČSV rozhodlo
vyhlásit výběrové řízení na administrativního pracovníka(ci) do kanceláře na Sadová 606 od
1.10.2018.
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Náplň práce:
- celkové zpracovávání dotačních titulů
- administrativní práce spojená s chodem OO ČSV F-M
- příprava účetních dokladů v průběhu kalendářního roku
Hlasování:

7 pro

1 se zdržel

0 proti

Ad 4) Předseda př. Poništ podal informaci z PRV konaného 14.8..2018 a informoval o Včelpu.
Detailněji se mohou zástupci a členové POO seznámit v kanceláři, kde jsou všechny materiály k
nahlédnutí. Na dalším RV 25. srpna 2018 se bude schvalovat prodej př. Šmídovi. Pokud se společnost
Včelpo nepodaří prodat, hrozí insolvence.
Předseda informoval, že dochází ke krácení dotací z Mze. Na PRV se projednávalo i oblastní kolo Zlaté
včely v Mostech u Jablunkova, kde došlo k hrubému porušení dotační kázně při vyúčtování a dokonce
ke zkreslování výsledku jednotlivých soutěžících. Na výsledkové listině se objevili hodnoení účastníci,
kteří se akce vůbec nezúčastnili. Vše řeší ÚKK.
Ad 5) Předseda opět všechny seznámil s přípravou na výstavu »Život na zahradě«. Instalace bude ve
čtvrtek 20.9.2018 od 8.00- 22.00 hod. Požádal př. Hajného k zajištění dodávkového vozidla.
Byly rozdány plakáty k propagaci a rozděleny volné vstupenky pro zájemce, kteří se chtějí výstavy
zúčastnit.
Na další zasedání POO ČSV F-M je nutno dovézt vzorky medů, medoviny a medových perníků. Pro
vítěze jsou nakoupené i hodnotné ceny.
Ad 6)
a) Předseda informoval o oslavě 99 let založení včelařských spolků na Slovensku, kde se zúčastnil na
pozvání sekretariátu SZV ve dnech 10.-11.8.2018 v Králové pri Senci.
b) Urgovat platbu za léčiva – dosud nezaplatila ZO Dobrá, Kozlovice, Lubno, Morávka, Třinec.
c) Řešena zdravotní problematika včelstev v našem okrese – př. Hajný ve spolupráci s př. Burdou
zajistí seminář nakázových referentů ZO na 14.9.2018 – čas a místo konání bude rozesláno emailovou poštou a SMS zprávami jednotlivým zdravotním referentům.
d) Předseda poděkoval př. Třískovi a Burdovi za velmi dobře odvedenou práci při výdeji léčiv.
e) Aktiv funkcionářů ZO celého MSK se bude konat 2.9.2018 v 9.00 hod. v Hnojníku - Restaurace u
Zajíce – garanti aktivu př. Poništ, Ing. Krejčí.
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

Na závěr předseda poděkoval všem zúčastněným na zasedání a popřál šťastný návrat domů.
Další zasedání bude 13.9.2018 v 16:00 hodin v sídle spolku OO ČSV F-M na Sadová 606 F-M.

Zpracoval: Bc. Miroslav Poništ dne 16.8.2018

Poništ Miroslav – předseda OO ČSV F-M
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