OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
Ve Frýdku-Místku dne 18.4.2018 v 16:00 hod.
sídlo OO ČSV z.s. F-M, Sadová 606, 8. patro

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

Program:
1. Úvod – došlá a odeslaná pošta,kontrola úkolů
2.

Zpráva zdravotního referenta – objednávky a disribuce léčiv

3.

Zpráva pokladníka – hospodaření 1.-3.měsíc 2018

4.

Zpráva předsedy OO ČSV F-M

5.

Dotace MSK – výměna úlů

6.

Organizační

7.

Ostatní ,závěr

Ad 1) Předseda všechny přivítal a program byl schválen všemi zúčastněnými. Byly odevzdány na ČSV sekretariát listny na léčení aerosolem. Úkoly jsou plněny dle termínů.
Ad 2) Př. Burda s předsedou OO ČSV F-M provedli výdej léčiv na farmě př. Kopečka v Pržně – vše v
pořádku. Předseda navrhl nepeněžní odměnu př. Burdovi 500,- Kč za dobrou organizaci výdeje.
Schváleno jednomyslně.
- možnost objednávek léčiv pro podzimní léčení do 15.6.2018. Zvýšený zájem o VARROMED - léčivo
kombinace kys. šťavelové a mravenčí
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Ad 3) Pokladník př. Tříska podal vysvětlení členům OKK k účetní uzávěrce za rok 2017 a tato byla
provedena 27.3.2018.
Podal informaci, že faktura za léčiva bude uhrazena a platby jsou prováděny dle lhůty splatnost. OO
ČSV F-M nakoupila formy na výrobu svíček na propagaci ve výši asi 5.000,- Kč – schváleno 18.4.2018
Ad 4) Předseda př. Poništ podal informaci z PRV konaného 10.4.2018 a informoval o Včelpu.
Detailněji se mohou zástupci a členové POO seznámit v kanceláři, kde jsou veškeré podklady a sdělil,
že 23.4.2018 jde provádět inventuru včelstev do Jabloňan. Semináře 28.4.2018 v 9.00 hod. v
Nasavrkách se účastní 3 zástupci za OO ČSV F-M.
- předseda informoval, že od 19.4. do 22.4.2018 je v našem regionu zájezd včelařů ze Slovinska.
Navštvíme i včelaře z Polska v Krakowě.
- nutno dát ve známost termín konání okresních akcí – přednášky, kurzy, zájezd – odpov. všichni
členové OO ČSV F-M
Ad 5) Dotace MSK – výměna úlů podmínky došly z kraje. Náš okres bude zúřadovávat i okres Ostrava.
Celkem budeme mít možnost vyměnit 630 úlů. Příspěvek je 1.000,- Kč na 1 úlovou sestavu. Předseda
rozeslal předsedům a funkcionářům 9.4.2018 e-mail, kde výzývá k administraci celé dotace za své ZO.
Žádost je nutno podat do 30.5.2018 za ZO a ostatní doklady nejpozději do 31.8.2018.
- Život na zahradě – předseda OO se účastnil jednání s paní náměstkyní Uvírovou 29.3.2018 v 11.00
hod. Další jednání bude koncem dubna – upřesnění požadavku na expozici. Okresy NJ, Karviná,
Ostrava, Bruntál se letos nebudou podílet na výstavě Život na zahradě .
Expozice mládeže VKM –

zajist Radek Tříska, J.Barták

Soutěže, propagace ZO a OO -

zajist Zdenek Hajný, Dušan Polášek

Finance, smlouvy -

zajist Poništ, Kožušník

Jednání dne 10.4.2018 se zástupci Černé louky a ČZS podal př. Kožušník – jednatel OO ČSV F-M.
Všichni zainteresovaní se setkají 31.5.2018 v 16.00 hod. ohledně výstavy Život na zahradě na Sadové
606 ve F-M.
Ad 6) Organizační:
1. Seznamení se zprávou ÚKK – POO ČSV F-M nesouhlasí s některými připomínkami, které nejsou
objektvní a bere zprávu na vědomí.
POO ČSV F-M bere na vědomí zprávu OKK, která 27.3.2018 provedla kontrolu hospodaření naší OO
ČSV F-M. Drobné nedostatky (např. chybějící podpisy apod.) byly odstraněny a bylo konstatováno, že
hospodaření OO je v pořádku.
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Byly kontrolovány i dotace z MSK, kde taky nebylo shledáno, že by byly porušeny podmínky
poskytovatele dotace - MS kraje.
2. Zájezd do Blatničky – konat se bude 27.-28.9.2018, jsou zajištěny přednášky Vít Marada a i včetně
doprovodného programu. Program dodá př. Haleš a bude vyvěšen na okresních stránkách. Nutno
informovat členskou základnu o termínu zájezdu a zajistt dostatečný počet účastníků.
3. Skartace materiálu z Chlebovic do konce dubna 2018 – př. Kožušník, Haleš
4. Předseda poděkoval příteli Bartákovi za článek do časopisu Včelařství, kde prezentoval dotaci z
MSK na naše včelařské kroužky.
5. Př. Machač se omluvil z dnešního zasedání, kde sdělil, že soutěž Zlatá včela v Mostech je zajištěna
na velmi dobré úrovni. Zprávu podá na dalším zasedání.
6. Předseda pozval členy OO ČSV F-M na přednášku př. Labaje dne 13.5.2018 od 14.00 hod. do Dolní
Lomné na chatě Lučebník – ošetřování včelstev během roku, pak bude smažení vaječiny
7. Pojištění kanceláře – všem byly rozeslány nabídky k prostudování – bude rozhodnuto v květnu
2018
8. Předseda př. Poništ informoval, že probíhá výkup vosku a výměna mezistěn v naší kanceláři na
Sadové 606 ve F-M. Zatm bylo vyměněno 75 kg mezistěn za vosk a vykoupeno 37 kg vosku. POO ČSV
F-M nabízí pouze mezistěny ze Včelpa a Strážiska. Výkupní cena vosku se pohybuje podle kvality
vytavení v rozmezí 230,- Kč – 260,- Kč.
Ad 7) Zdeněk Hajný informoval POO ČSV F-M o schůzce ZO v regionu povodí Ondřejnice ohledně
nákazové situace. Taktéž podal informaci, že zde dochází ke krádežím úlových sestav (Brušperk,
Fryčovice).

Na závěr předseda poděkoval všem účastněným na zasedání a popřál šťastný návrat domů.

Další zasedání bude 13.5.2018 v 17.00 hod. v Dolní Lomné na chatě Lučebník.

Zpracoval: Kožušník Václav dne 18.4.2018
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