
Usnesení 

z Valné hromady Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s., konané dne 

11.11.2017 v kavárně DK v Mladé Boleslavi od 8:30 hodin 

Valná hromada schvaluje 

a) Zprávu o činnosti za rok 2017 

b) Zprávu hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2017 

c) Zprávu RK za rok 2017 

d) Rozpočet na rok 2018 

e) Výši jednorázového navýšení příspěvku do SF ve výši 50000,- Kč 

f) Odměny funkcionářům spolku – jednatel 4000,-, pokladník 4000,- Kč čistého. 

g.1) Volbu výboru ve složení Ing. Jiří Šturma, Jiří Plaček, Jan Hužera, Ing. Radko 

Radoš. 

g.2) Volbu odborných referentů ve složení Bělka, Horák, Hrdina, Jambrózy, 

Janeba, Kořínek, Marx, Poušek, Tobiška, Gottvald 

h) Volbu předsedy (doporučení pro hlasování výboru) – Jiří Šturma 

ch) Volbu místních včelařských důvěrníků ve složení př. Bělka, Horák, Dlask, 

Dvorský, Poušek, Šturma, Souček, Hrdina, Horyna, Sládek, Egert, Křováček, 

Ulrych, Jampílek, Moc, Melichar, Tůma, Kolátor, Šrajer, Král, Kočvara, Tobiška, 

Zouhar, Flegl. 

i) Volbu RK ve složení př. Kolátor, Ulman, Knotek 

j) Odběr časopisu Moderní včelař v tištěné podobě pro každého důvěrníka 

s možností zapůjčení ostatním včelařům. 

  

 

Valná hromada VSMBO z.s. ukládá 

1) Výboru ZO 

a) Rozpracovat plán činnosti na r. 2018 a nástin plánu práce na roky další 

b) Zajišťovat rozchovávání takových genofondů matek, které jsou v naší 

oblasti původní a osvědčily se, především s ohledem na vyšší odolnost vůči 

nemocem. 

c) Zabezpečovat zdravotní ochranná opatření a prevenci ve spolupráci se 

Státní veterinární správou. 

d) Zabezpečovat inventář potřebný k ošetření a ochraně včelstev 

e) Zabezpečit pomoc členům při žádostech o dotace, především dotace 1.D 

v souladu s příslušnými směrnicemi. 



f) Úzce spolupracovat s včelařskými důvěrníky a usilovat o to, aby každý 

důvěrník byl i chovatelem matek. 

g) Organizovat pravidelně odborné včelařské přednášky, semináře a kurzy. 

h) Vést náš včelařský spolek podle stanov spolku a usnesení 

 

2) Místním včelařským důvěrníkům: 

a) Ve spolupráci s výborem zabezpečovat výše uvedené úkoly. 

b) Kontrolovat počty a zdravotní stav včelstev ve svém obvodu za účelem 

plemenářské práce. 

c) Provádět u vybraných včelstev monitoring populace roztočů podle pokynů 

výboru, především v období květen - září, výsledky pravidelně hlásit. 

 

3) Revizní komisi 

a) 2x ročně kontrolovat plnění plánu práce a hospodaření a o výsledku 

informovat členskou základnu 

b) Sledovat a prověřit stav inventáře a jeho vyřazení nebo obnovu. 

 

4) Všem členům ZO: 

a) Ve spolupráci s důvěrníky a výborem zabezpečovat dobrý zdravotní stav 

včelstev. 

b) Ve stanovených termínech předložit podklady pro správnou a včasnou 

evidenci včelstev. 

c) Dle možností zimovat oddělky a zajišťovat tak stabilní stav včelstev. 

d) Obnovu včelstev provádět z místních zdrojů tak, aby byla minimalizována 

možnost přenosu včelích onemocnění, především americké a evropské 

hniloby včelího plodu. 

V Mladé Boleslavi dne 11.11.2017 

Hlasování: Pro: 70 přítomných 

     Proti: 0 

     Zdržel se hlasování: 0 

Za návrhovou komisi: 

  

Petr Kořínek v.r.                                 Josef Tobiška v.r. 


