OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
V Frýdek Místek dne 18.1.2018 v 16:00 hod.
sídlo OO ČSV z.s. F-M, Sadová 606, 8. patro

Přítomní: Poništ, Kožušník, Tříska, Poništ ml., Barták, Hajný, Polášek,
Burda, Haleš, Carbol, Zielina, Labaj, Kopeček
Omluven: Machač

Program
1. Úvod – došlá a odeslaná pošta
2. Doplnění plánu práce 2018 a změny termínů některých akcí
3. Dotační ttuly 2018 z MSK a ČSV
4. Účetní uzávěrka 2017 a rozpočet na 2018
5. Organizační
6. Závěr
Ad 1) Předseda všechny přivítal a byl schválen program všemi zúčastněnými. V došlé poště přečetl
předseda dopis od př. Kowalczyka ze dne 27.12.2018, kde požaduje vrácení účetních dokladů a
vysvětlení, proč mu nebyly některé uhrazeny. Př. Tříska všechny doklady odeslal poštou a př.
Kowalczyk byl opakovaně zván na zasedání POO ČSV F-M, kde měl předložit oprávněnost čerpání
dotací na VKM. Vždy se odmítl zúčastnit a předseda se mu osobně snažil vysvětlil, že jeho požadavky
nejsou v takové formě akceptovatelné a POO ČSV F-M žádost nakonec zamítlo, když nevysvětlil
oprávněnost požadavků. OKK taktéž vyjádřila pochybnost o oprávněnost požadavku ( Ing. Hynek
Labaj a Radim Březina nesouhlasili s proplacením faktur).
Ad 2) S př. Halešem byla projednána všechna školení, kurzy a je nutno podat žádost přes CIS do
Nasavrk. Akce je třeba projednat s lektory, domluvit konkrétní časy a uvést do plánu práce 2018.
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Nově bude kurz pokladníků pro ZO ČSV v okrese F-M, lektorem bude Miroslav Bureš, termín bude
21.6.2018 od 16.00 – 20.00 hod. na Sadová 606 Frýdek-Místek.
Poslední zasedání členů OO ČSV F-M rozšířené o hosty (předsedy) z řad ZO v okrese F-M se bude
konat 9.12.2018 na Sadové 606 od 9.00 hod.
Ad 3) Dotační ttuly za rok 2017 byly zpracovány bezchybně, nedošla od poskytovatelů žádná
připomínka. Předseda pochválil Radka Třísku za součinnost a obětavost při vyúčtovávání těchto
dotací.
Pro rok 2018 jsou požadavky na výměnů úlů. Zájem o dotační program je veliký ze všech okresů MSK.
Podmínky MSK na dotační ttul zatm nevíme. Na projekt je alokováno 2.000.000,- Kč. Náš okres F-M
bude zpracovávat i dotaci za okres Ostravu.
2 dotační ttuly na VKM předsednictvo neschválilo z důvodu, že nejsme žřizovateli VKM, a tudíž se
nebudeme podílet na 30% spolufnancování těchto projektů. Každý zřizovatel VKM může žádat o
dotaci. Na projekty pro mládež je alokováno 500.000,- Kč.
Výstava a dotace na Život na zahradě termín 21.-23.9.2018 – byly podány 2 žádost a to na ČSV
80.000,- Kč a MSK 200.000,- Kč. Letos bychom chtěli zvýhodnit vystavovatele, pokud budou naše
požadavky akceptovány. V letošním roce předseda informoval POO ČSV F-M, že bude požadovat větší
aktvitu VKM při organizování výstavy a soutěží, které na výstavě probíhají.
Ad 4) Pokladník př. Tříska dal návrh rozpočtu na rok 2018, kde je rozpočet vyrovnaný a ten byl
schválen všemi přítomnými. Účetní uzávěrku předložil s tm, že v únoru bude dokončena a předána
OKK.
Ad 5) Organizační:
1. ZO Smilovice - vzorný včelař OO ČSV F-M Ing. Milan Šefer, Janusz Heczko, Tomáš Pieter, Zdeněk
Karlík, Vladimír Jánošík
- návrh na Vzorný včelařský pracovník Mgr.Zdeněk Karlík, Vladimír Jánošík
- návrh na Zasloužilý včelařský pracovník – Jan Pieter – in memoriam
2. ZO ČSV Krmelín - Aleš Blatoň, Stanislav Čikas, Josef Havránek, Václav Havránek, Miroslav Milat,
Bohuslav Klimek, Štěpán Šimečka, Václav Pavlica - všichni vzorný včelař POO ČSV F-M
3. ZO ČSV Brušperk – Mgr. Petr Juřák
- pověření k zastupování při jednání za OO ČSV F-M paní Pavlu Karpetovou – schváleno všemi
přítomnými
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- žádost ZO Morávka, ZO Baška, VKM Bruntál, Kozlovice a Bystřice nad Olší na technické vybavení a
mezistěny z dotace MSK – schváleno a tyto byly ihned vydány
- OO ČSV F-M se bude zabývat a snažit se o zvýšení ceny výkupu vosku, cena by se měla pohybovat v
rozmezí 250 – 280 Kč, mezistěny jsou prodejci předražovány
- vybavení kanceláře nábytkem a inventářem, včetně DKP, vést evidenci majetku OO ČSV F-M.
Nacenění bude provedeno a proplaceno v březnu 2018
- skartace listn – termín duben 2018
- schválená částka na cestovní náhrady ve výši 5,50 Kč / km
- zajistt prostory na Magistrátu pro akce OO ČSV F-M včetně podepsání smlouvy – termín únor 2018
- schváleno nákup a zaplacení 28 kg mezistěn ze Včelpa za účelem další distribuce pro ZO ČSV v
okrese a nebo jednotlivé včelaře – info podá předseda žadatelům, pokud budou mít zájem
- oslovit na výročních schůzích chovatele matek, aby požádali a přihlásili rozmnožovací chovy
- přeregistrace OO ČSV z.s. F-M dokončena, včetně schválení sídla naší OO ČSV F-M Magistrátem zde
na Sadové 606, F-M
- předseda dal návrhy k prioritám naší OO ČSV F-M pro rok 2018 a to :
1. zajistt jeden úřední den v kanceláři na Sadové 606 – termín od dubna 2018
2. výkup vosku a výměna mezistěn pro naše včelaře
3. zájezd do vinného sklípku na Jižní Moravu
Ad 6) Závěrem předseda poděkoval všem účastněným a Zdeňku Hajnému za zajištění občerstvení a
popřál mnoho zdraví v novém roce 2018.

Zpracoval: Radek Tříska dne 18.1.2018

Miroslav Poništ - předseda OO ČSV F-M
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