Zápis ze zasedání VOO ČSV F - Místek
Ve Frýdku -Místku, Sadová 606, dne 9.12.2018 v 9.00 hod.

Přítomni: Poništ, Barták, Polášek, Haleš, Kožušník, Cholavová, Hajný,
Poništ ml., Burda
Hosté: MVDr. Baštinská, Volná, předsedové ZO – viz. prezenční listina
Omluveni:

Machač, Zielina, Tříska

Neomluven:

Kopeček

OKK:

Labaj

Program:

1. Úvod – schválení programu zasedání VOO ČSV F-M
2. Kontrola plnění úkolů,došlá a odeslaná pošta
3. Plán práce 2019 a rozpočet 2019
4. Vystoupení hostů
5. Zprávy: a/ předsedy OO ČSV F-M
b/ jednatele
c/ pokladníka
d/ referenta pro pastvu
e/ zdravotního referenta
f/ hospodáře
g/ práce s mládeží
h/ OKK
6.

Schválení hospodaření za rok 2017

7.

Organizační :

a/ vyúčtování dotace 2018
b/ dotace 2019

8.

Občerstvení, diskuze a závěr

Ad 1) Předseda všechny přivítal a program byl schválen všemi zúčastněnými.
Ad 2) Předseda v krátkosti zhodnotil plnění úkolů a s jednatelem seznámili všechny přítomné s
došlou a odeslanou poštou. Předseda poukázal na neplnění termínů odevzdávání účtů na 1D a
tiskopisů s podpisy na dotaci 1D od vícerých ZO. Stav je horší než v loňském roce, a proto
všechny vyzval k důslednému dodržování všech termínů dle směrnic ČSV. Jednotlivé členy VOO
ČSV F-M nehodnotil s tím, že každý ví, jakým je přínosem pro naši OO ČSV F-M.
Ad 3) Místopředseda VOO ČSV F-M př. Hajný představil plán práce na rok 2019, a ten byl
schválen jednomyslně všemi členy VOO ČSV F-M. Plán práce bude prezentován na webových
stránkách naší okresní organizace ČSV F-M.
Ze zasedání se pro nemoc omluvil pokladník př. Tříska a rozpočet na rok 2019 s komentářem
přečetla př. Cholavová, a ten byl schválen jednomyslně všemi zúčastněnými členy VOO ČSV F-M.
Krátká diskuze se vedla o položce platby 1,- Kč za včelstvo od ZO, kde předseda př. Poništ
seznámil hosty s použitím této částky pro potřeby chodu naší okresní organizace.
Ad 4) MVDr. Baštinská podrobně seznámila s nákazovou situací v našem okrese. Vyzvala
funkcionáře, aby důsledněji prováděli a kontrolovali metodiku léčení včelstev ve svých ZO. Uvedla i
některá zásadní pochybení, díky kterým dochází k ohrožování zdravotní stavu včelstev okolních
včelařů.
Ad 5) Zprávy:
a/ Předseda OO ČSV F-M podrobně všechny seznámil s činností a prací POO ČSV FM, kdy rok 2018 hodnotil jako zdařilý i přesto, že se nevyčerpaly všechny finanční prostředky z
kraje a museli jsme vrátit 264.400,- Kč z dotace na výměnu úlů. Zhodnotil i výstavu Život na
zahradě a poděkoval všem, kteří se podíleli na dobré propagaci našeho okresu a včelích produktů
na této akci. Podrobně seznámil i s činností v KKV, RV a prací v PRV. Vyzval všechny funkcionáře
k hledání a přípravě nových, mladých a perspektivních funkcionářů pro práci jak v ZO, tak i pro
práci ve výboru OO ČSV F-M.
b/ Jednatel seznámil přítomné se svou činností ve VOO ČSV F-M a spolupráci v POO
ČSV F-M hodnotil kladně. Taktéž upozornil na dodržování termínů od funkcionářů ZO a vyzdvihl
zázemí, které máme zde, na Sadové 606.
c/ Průběžné hospodaření za rok 2018 přednesla př. Cholavová, seznámila přítomné se
stavem účtu k 30. 11. 2018 a stavem pokladny. Předseda OO ČSV F-M zpracoval pracovní
materiál hospodaření 1. - 9. měsíc 2018 a konstatoval, že členové POO ČSV F-M se budou v
maximální míře snažit dodržet vyrovnaný rozpočet za rok 2018. Seznámil všechny zúčastněné s
nutností dovybavení kanceláře tak, aby zde byly vytvořeny důstojné podmínky pro vedení celé
okresní agendy a administrativní práci pro naše ZO.
d/ Referent pro pastvu seznámil s statistikou odchovaných matek, včelstev, chovatelů a
stanovišť v našem okrese. Vyhodnotil všechny aktivity POO ČSV F-M (přednášky, kurzy) a
konstatoval, že z důvodů malého zájmu a nízké účasti včelařů na kurzech v letošním roce pro rok
2019 nenavrhuje další pokračování těchto aktivit s tím, že jednotlivé ZO si tyto mohou organizovat
samy a náklady mohou uplatnit u svých partnerů (obce, města). Z rozpočtu OO ČSV F-M jsme
letos dopláceli na pořádání těchto akcí a účast byla někdy na hranici 10 účastníků. Ocenil práci
předsedy OO ČSV při zajištění všech těchto akcí po materiální stránce a také zajištění
propagačního materiálu na všech akcích pořádaných naším výborem OO ČSV F-M.
e/ Zdravotní referent vyhodnotil objednávky a distribuci léčiv v roce 2018, představil

termíny pro objednávky na rok 2019 a to: 1. termín do 15. 3. 2019 a 2. termín do 14. 6. 2019.
Všechny vyzval k odesílání objednávek e-mailovou poštou na adresu, která je uvedena na
webových stránkách okresu s tím, že v kopii žadatelé budou uvádět adresu okresfm@seznam.cz.
Znovu upozornil na nutnost šetření s léčivy, jelikož v budoucnu bude dotace snížena ze stávajících
70 % právě z důvodu nehospodárnosti s léčivy a vyšší pořizovací cenou některých nových léčiv,
které se nyní začínají používat.
f/ Hospodář seznámil s inventurním seznamem majetku OO ČSV F-M a konstatoval, že
majetek, který byl pořízen je potřebný pro chod naší OO ČSV F-M a je dobře spravován. Evidence
je dostatečná a nebyly nalezeny žádné rozdíly. Inventuru provedla komise za účasti př. Hajného,
Kožušníka, Poláška a Cholavové ke dni 30.10.2018. Do evidence je nutno zařadit ještě IT
techniku, kterou zajistil předseda OO ČSV F-M (dataprojektor, notebook, tiskárna). Reklamní
panely i další majetek je zapůjčován pro potřeby ZO v našem okrese bezplatně. Poděkoval př.
předsedovi za zajištění prostorů pro schůzování a zázemí pro náš okres a i za zajištění potřebného
majetku pro chod naší OO ČSV -M.
g/ Předseda komise pro práci s mládeži se omluvil ze zasedání VOO ČSV F-M.
Zprávu, která nebyla podepsána, zaslal e-mailovou poštou. Předseda OO ČSV F-M tuto odmítl
jako velice nepřesnou (nesouhlasí počty VKM, dětí v našem okrese, akce konané apod.). Zpráva
neobsahovala pravdivé údaje a byla velice tendenční. Předseda OO ČSV F-M vyzval předsedu
komise k opravení chyb s radou, kde získá pravdivé údaje. Nová zpráva ale nebyla dodána, a
proto VOO ČSV F-M nemohla být představena práce této komise.
h/ Místopředseda OKK přečetl zprávu kontroly, jenž byla provedena za účasti komise a
př. Cholavové dne 21.11.2018. Předseda OO ČSV F-M poukázal na nekompetentnost a odborné
vedení této komise předsedou Carbolem, který nezná stanovy ČSV a rozesílá účelově nepravdivé
informace napříč členskou základnou našeho okresu. Zápisy rozesílá, aniž byly ostatním členům
komise dány k připomínkám. Tímto jednáním poškozuje a dehonestuje práci předsedy OO ČSV FM i celého POO ČSV F-M. Tato na posledním zasedání POO ČSV F-M v listopadu 2018 tuto
zprávu odmítla a vyzvala členy OKK, aby takto nadále nekonali. Takové chování nepatří do
spolkového života ČSV.
Ad 6) Př. Cholavová přečetla materiál zpracovaný pokladníkem př. Třískou jako Zprávu o
hospodaření OO ČSV F-M za rok 2017, která byla schválena jednomyslně všemi členy VOO ČSV
F-M.
Ad 7) Organizační:
1. Předseda OO ČSV F-M seznámil přítomné s tím, že byly zpracovány a odevzdány všechny
materiály ohledně dotací v termínech, které byly stanovené KÚ MSK (úly, Život na zahradě) a
naším ČSV. OO ČSV F-M nebyla informována, že by vyúčtování byla nesprávná nebo byly
porušeny podmínky smlouvy. Předseda poděkoval př. Kožušníkovi, Cholavové a př. Poništovi ml.
za výpomoc při zpracování dotačních titulů za rok 2018.
2. Předseda OO ČSV F-M všem účastněným představil návrh MVDr. Cihlářové a členů KKV na
dotační titul pro naše včelaře pro rok 2019. Proběhlo úvodní jednání se zástupci KÚ a v lednu
2019 bude opět schůzka, kde budou projednávány podmínky, pokud nám bude projekt schválen.
Ad 8) Ve 12.00 hod bylo podáváno občerstvení, kde zároveň probíhala diskuze. Předseda na
jednotlivé diskuzní příspěvky odpovídal př. Uherkovi, Mrozkovi, Knödlové, Žákovi a Bujnochovi.
Vyzval všechny předsedy ZO, aby navštívili naši kancelář na Sadové 606, kde mohou společně v
úřední dny ve čtvrtky od 14.00 – 18.00 hod. řešit různé požadavky svých členů. Avšak je nutno si

telefonicky předem dohodnout časový termín s předsedou. Podal i informaci, že včelaři si mohou
vyměnit vosk za mezistěny a nebo si i zakoupit mezistěny za 350,- Kč/kg.
Na závěr předseda poděkoval všem zúčastněným na zasedání a popřál hezké Vánoce, Silvestra a
šťastný návrat domů.
Další zasedání POO ČSV F-M bude 14. 2. 2019 v 17.00 hod. v kanceláři ve Frýdku-Místku,
Sadová 606.

Zpracovala: př. Cholavová dne 18. 12. 2018

Poništ Miroslav – předseda OO ČSV F-M

