Zápis ze zasedání KKV a organizačního štábu výstavy Život na zahradě konaného dne
16.10.2018 v Frýdku Místku na Sadová 606 od 17.00 hod

Účast

: Poništ M., Gazda Č., Lhoťan J., Bučanková M., Čechaček M., Segeťa M.

Omluven

: Marcol T.

Program :
1. Úvod a kontrola úkolů z minulého zasedání
2.Výstava Život na zahradě -vyúčtování a zhodnocení
3. Zpráva z PRV,aktiv funkcionářů MSK
4. Dotace MSK – výměna úlů
5. Řešení situace ZO ČSV Odry a ZO ČSV Jakubčovice
6. Organizační
7. Diskuze
Ad 1) Všechny přítomné přivítal př. Poništ a seznámil s programem. Ten byl schválen. Dále jsme
společně prošli úkoly z minulého zasedání a úkoly byly všechny splněny.
Ad 2) Př. Poništ prezentoval průběh výstavy Život na zahradě. Poděkoval funkcionářům, kteří
pomohli s organizací a předložil vyúčtování členům KKV. Průběh bude prezentován i v časopise
Včelařství.
Předseda KKV poděkoval při zahájení výstavy zástupcům KÚ za finanční prostředky, bez kterých
bychom nemohli v takovém rozsahu prezentovat náš obor Včelařství a včelí produkty.
Ad 3) 1. místopředseda seznámil členy KKV o programu a jednání PRV. Diskutovalo se o
společnosti Včelpo. Předseda KKV př. Poništ seznámil o zajištění aktivu funkcionářů MSK v
Hnojníku. Poukázal na malou účast z okresu Karviná, Ostrava.
Ad 4) Ve všech okresech probíhá uzávěrka dotačního titulu a který okres nevyčerpá finanční
prostředky je povinen do 15.11.2018 vrátit finance na KÚ. Okres F-M vrací 264.400,- Kč. Je třeba
se zamyslet i nad požadavky jednotlivých okresů na rok 2019.
Nový Jičín požaduje na činnost OO ČSV
Bruntál – úly a vařáky pro ZO
Opava – lisy a vařáky
Frýdek-Místek – vařáky a popř. úly
Ostrava – obnovu a sadba dřevin
Karviná – plošné vyšetření měli
Předseda KKV vyzval všechny předsedy, aby své požadavky sesumarizovali a do konce listopadu
2018 zaslali na adresu m.ponist@seznam.cz, aby mohl požadavky prezentovat na KÚ MSK
Ad 5) Př. Poništ si vyslechl zástupce ZO ČSV Jakubčovice, OO ČSV Nový Jičín a dohodli se
možném postupu na vyrovnání od ZO ČSV Odry. Bude dohodnutý termín, kdy budou pozváni
zástupci ZO ČSV Odry do kanceláře na Sadová 606 Frýdek-Místek a př. Poništ bude prezentovat
návrh od ZO ČSV Jakubčovice na možný kompromis na finanční vyrovnání od ZO ČSV Odry.

Ad 6)
a, zájezd do Malých Bielic byl zrušen, z důvodu malého zájmu zájemců
b, informace byla podána o jarmarku 22.-23.3.2018 na Černé louce pro včelaře a vystavovatele
c, byly představené propagační A panely, které jsme pořídili z dotace MSK a mohou být
zapůjčovány na včelařské akce našeho regionu
d, požadavek na rok 2019 na výstavu Život na zahradě př. Poništ podal na ČSV na 80.000,- Kč. Na
KÚ MSK bude opět žádat stejně jako v letošním roce
Ad 7)
Př. Gazda kritizoval úroveň výstavy Život na zahradě a nákladnost projektů.
Př. Poništ podotkl, že výstava se bude konat i v příštím roce a tak se mohou zástupci okr. Ostrava
účastnit a úroveň pozvednout. Již 2 rok se okres Ostrava nepodílí na výstavě. Naše OO ČSV F-M
také již 2 rokem zúřadovává dotace pro včelaře okresu Ostrava !
Př. Segeťa naznačil, že dotace z KÚ MSK by si měli včelaři vyřizovat sami, že riziko a
odpovědnost za dotaci nesou státutární zástupci OO ČSV a toto nechce podstupovat.
Př. Čecháček souhlasí s př. Segeťou .
Př. Poništ poznamenal, že do konce svého volebního období v OO ČSV F-M bude pokračovat a
trvat na konání výstavy Život na zahradě a zároveň, že je nutno pro včelaře zajištovat servis při
čerpání dotací. Poznamenal, že nebyly vyčerpány ani dotace na VKM z KÚMSK. Žádostí jsou
komplikované a naší funkcionáři v mnohých případech nejsou ochotni tyto žádostí pro své členy
vyřizovat a zúřadovávat.
Jednání ukončeno 20.00 hod a př. Poništ poděkoval za účast. Další zasedání KKV bude v
Nasavrkách 17.11.2018.
Zápis provedl : Poništ Mir.

