
zkrácený zápis

z valné hromady Včelařskóho spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s., která se

konalav s o b o t u dne3. prosince 2016 v Domě kultury v Mladé Boleslavi.

Zahájenív 9.00 hOd.

l. Zahájení
2. Volba rrrandátové a návrhové komise, volba zapisovatele
3, Zpráva o činnosti Výboru od minulé VH, která se konala 2.4,2016
4. Zprávy z jednání na Ministerstvu zemědělství
5. Zpráva pokladníka o hospodaření od minulé VH do 3.12,2016 a rozpočet na rok

2017
6, Zpráva kontrolní komise
7 . Zpráva nákazového referenta
8. Schválení členských řádných a mimořádných členských příspěvků na rok 20l7
9. Schválení přídělu do Svépomocného fondu
l0. Diskuse
l l , Zpráva mandálové komise
12. Návrh usnesení a jeho schválení
1,3. Závér
15. PŤednáška MUDr. Radka Hubače

Potvrzuji, že v Zápistt z Valné hromady, jsou uvedeny všechny body jednáni a že
Usnesením Valné hromady byly jednomyslně všechny body j ednaní schváleny.

V Mladé Boleslavi dne 3. prosince 20l6

zapisovatel Valné hromady VS MBO

ú(



Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z. s. (VS MBO)

Vážení přátelé,

kontrolní a revizni komise provedla kontrolu dle předložených dokladů a uložených úkolů,
z poslední členské schůze konané 2.4 .tohoto roku.
Výbor se schází pravide|ně každé první útený v měsíci.
Komunikace a přenášení informací ělenům spolku výbor řeší rychle a efektivně pomocí
mailouých zpráv.

Výbor v termínech zajišťuje dané úkoly, jako sběr měli, léčení včel, prevenci a monitoring
pro účinné snížení varroazy. Tak inákup potřebných léčiv.

Zájezd se konal k př. Kolomému a př. Plškovi.

Dva semináře pro zaěáteěníky zajistil a přednesl př, Dvorský.

Na žádost okresní organizace ČsV, byly předány dokumenty bývalé Zo ČSv utaaá boleslav.
Předání proběhlo 17.11 2016. (zápis)

Hodnota inventáře k 11l2016 je celkem 23 738,0 Kě.

Kontrolou finančních dokladů a výpísů v daném období nebyly shledány nedostatky,
Všeje evidováno V 58 položkách.

- příjem organizace za uplynulé období činil 147 971,0O Kč
- výdaje organizace byly ve výši 77 663,00 Kč
- na účtu svépomocného fondu je /Š.2+7 ů(l Lr'-
-zůstatek k 30.,l1.2016 227 675,42Ké

Po celkové kontrole vykázaných výsledků doporučuje kontrolní a revizní komise
vyplatit jednateli a pokladníkovi po 4000,-Kě a to po zdanění.

Revisní komise:

př, Kolátor

př Knotek

př Ulman



Ke dni účetní uzávérky 30.11.2016 tvořily majetek spolku:

- penéžni prostředky - 22'7 .67 5 Kč
- inventář - 23.738Kč

celkem: 251.413 Kč

V roce 2016 měl spolek tyto příjmy:
- příspěvky od obcí......... ........ 43.500 Kč
- dotace na ošetření.. . .. 64.702Kč
- za semináře a přednášky... . . . . ..,2l .448 Kč
- člensképříspěvky.........,. .. 27.318Kč
- prodej Formidolu, kyseliny mravenčí, sklenice.. 62.06'7 Kč
- tržba za opylovací službu........... 10.000 Kč

Výdaje spolku byly tyto:
- uýdaje na schůzovní činnost, dary.....,..,.... . 20.487 Kč
- náhrada cestovnich výdajů........................,...2.0 l 6 Kč
- výdaje na léčiva a kyselinu mravenčí.,,........ 83.172 Kč
- náhrada funkcionářůrn.. 9.020 Kč
- poštovné, kance|ářské potřeby, sklenice, , ,... . . . ..ffi .r94 Ké
- poplatky za výpisy z úětu....,,..... .687 Kč
- srážková daň............., 1.680 Kč

Ve finančnírn roce 20l 6 tedy bylo k 30.1 1 . :

- přijato....... ..,......,.....207.599,31
- vydáno..................... 185.929,31

- zůstatek na úětech.........227,67 5,42

z toho: na běžném účtu: l57.387,42
v pokladně: 70.288,00

Zpráva o finančním hospodaření
včelařskóho §polku pro Mladou Boleslav a okolí

V Mladé Boleslavi 3.12.2016



Návrh rozpočtu včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí

V roce 2017 předpokládáme tyto hlavní příjmy:
- dotace od obcí......... 44.000 Kě
- dotace na léčiva EU.............. ó4.000 Kč
- ělenské příspěvky...,... 80.000 Kě
- prodej kyseliny mravenči a Formidolu,,,........ 33.000 Kč
_ prodej sklenic........,. 30.000 Kč
- zaseminářeapřednášky.... .....20,000Kč

Předpokládané výdaje spolku budou tyto:
- ýplata dotace na ošetřeni EU...............,,.,,.. 10.000 Kč
- schůzovní činnost.......... ........20.000 Kč
- odměny funkcionářůrn.. 8.000 Kč
- kyselina mravenčí....... 30.000 Kč
- nákup sklenic.......... 30.000 Kč
- nákup léčiv............. 73.000 Kč
- uýdaje spojené se l05tým výročím,,..............30,000 Kč
- poštovné a kancelářské potřeby..........,,,,.......14.000 Kč
- cestovné..., .......5.000Kč
- v,ýdaje na přednáše.iicí 5,000 Kč
- poplatky za vedení účtu.........,,.. 1.000 Kč
- srážková daň.............. ......... .4.000 Kč

Celkem předpokládané příjmy v r.2017 budou: 271.000 Kč

Celkem předpokládané výdaje v r.2017 budou: 230.000 Kč

Přebytek 41.000 Kč je v podstatě roverr příspěvku od obcí.

V Mladé Boleslavi 3.12.2016


