
 
 

Zápis z valné hromady Včelařského spolku pro mladou Boleslav a 
okolí z.s., konané v sobotu 24. 11. 2018 v Domě kultury v Mladé 

Boleslavi. 
 

 
Jednání zahájil v 9:00 hodin přítel Šturma. Seznámil přítomné s programem 
jednání valné hromady. Program je přílohou tohoto zápisu. 
Na úvod vyzval přítomné k uctění úmrtí přítele Zděnka Váchy staršího minutou 
ticha. 
Z důvodů indispozice přítele Tobišky byla navržena změna zapisovatele. Jako 
náhradní zapisovatel byl jednohlasně schválen přítel Jiří Volf. 
 
Byla představena návrhová a mandátová komise ve složení Volf, Tobiška; 
Jambrozi, Poušek. Valná hromada obě komise odsouhlasila 
 
Přítomným byla představena žádost Ing. Zdeňka Váchy ml. o členství ve 
Včelařském spolku pro Mladou Boleslav a okolí. Jeho přijetí bylo účastníky valné 
hromady jednomyslně schváleno. 
 
K příležitosti oslav 100. výročí založení republiky byli oceněni pamětním listem za 
svou dlouholetou činnost přátelé Ing. Struk, Ing. Hrdina a Král starší. 
 
Přítel Šturma přednesl zprávu o činnosti Včelařského spolku za oblast Mladá 
Boleslav a přítel Tobiška zprávu o činnosti za oblast Hrubá Skála.  
 
Přítel MUDr. Marx přednesl zprávu o zdravotním stavu včelstev v sezoně 2018. 
Vyzdvihl zejména vliv netradičního průběhu počasí na jarní snůšku, na vitalitu 
včelstev a potom v důsledku vysokých letních teplot i na nízkou intenzitu napadení 
roztočem varroa. 
 
Přítel Radoš seznámil ve své zprávě přítomné s výsledky hospodaření za rok 
2018 a přednesl návrh rozpočtu na rok 2019. Zpráva o hospodaření je součástí 
tohoto zápisu. 
 
Přítel Plaček přednesl zprávu kontrolní a revizní komise. Tato zpráva byla vzata 
na vědomí. 
 
Přítel Hužera seznámil přítomné s letošní situací při administraci dotace 1D. 
Upozornil, že při hlášení stavu včelstev na ČMSCH si někteří včelaři neudělali 
kopii hlášení a nepředali mu jí s žádostí o dotaci 1D. Tuto kopii je bezpodmínečně 
nutné jednateli dodat. Na základě počtu nahlášených včelstev na ČMSCH se 
vypočítávají členské příspěvky pro VSMBO. 
Přítel Radoš v této souvislosti konstatoval, že stále velké množství včelařů ještě 
nezaplatilo členské příspěvky. Zároveň požádal, aby včelaři prováděli platby 
převodem z vlastních účtů na účet VSMBO. Dále upozornil, že někteří včelaři 
neposílají platbu v souladu s nahlášeným počtem včelstev na ČMSCH. Podle 
platných pravidel VSMBO pro platbu členských příspěvků, kdo nezaplatí do konce 
kalendářního roku členský příspěvek, ztrácí členství u VSMBO. 



 
 

 
Přítel MUDr. Marx požádal o uvolnění z funkce nákazového referenta. Jako 
náhradník byl navržen přítel Volf. Valná hromada jej do této funkce jednomyslně 
odsouhlasila. 
 
Přítel Šturma podal zprávu o výsledku soudní žaloby Českého svazu včelařů z.s. a 
Českého svazu včelařů z.s., okresní organizace Mladá Boleslav na bývalé 
funkcionáře ZO ČSV Mladá Boleslav za způsob, jakým provedli údajné „odloučení 
od ČSV a transformaci na VSMBO“.  
 
Valná hromada schválila náhradu škody ze Svépomocného fondu pro přátele 
Josef Král starší a Josef Král mladší na kompenzaci ztráty, kterou utrpěli 
23.4.2018 zničením včelínu a veškerého uskladněného zařízení kulovým bleskem. 
 
Přítel Plaček přednesl návrh na nákup hladkých válců pro spolek. Válce by sloužily 
k zajištění recyklace a výrobě mezistěn z vlastního vosku pro každého včelaře. 
Valná hromada návrh válců schválila s tím, že je nutné sehnat člena, který se 
bude o zařízení starat. 
 
Přítel Šturma přednesl žádost Státního archivu o předání historických dokumentů 
v majetku VSMBO do depozitáře Státního archivu, kde budou převedeny do 
digitální podoby. Převod historický dokladů byl odsouhlasen. 
 
V rámci diskuze byl vznesen dotaz na způsob využití nemovitosti, která byla 
zakoupena na jaře 2018. V objektu na pozemku je uložena část zařízení v majetku 
VSMBO a postupně bude využita po případném zakoupení kontejnéru na sklad 
inventáře a materiálů spolku. O pozemek byl projeven zájem k zahrádkářskému 
využití. Po stanovení nájemného se zájemce už neozval. 
 
Na závěr přednesl přítel Tobiška návrh Usnesení z jednání valné hromady. 
Účastníci přednesený návrh jednomyslně schválili. 
 
Od 11:00 hodin proběhla přednáška Ing. Nikodémové a Ing. Bradny - pracovníků 
z firmy Planta Naturalis v Markvarticích na téma „Tvorba a ošetřování květnatých 
luk vhodných jako pastva pro včely“. Na závěr své přednášky nabídli k prodeji 
osivo na zakládání takových porostů. 
 
Valná hromada byla ukončena ve13:00 hodin. 
 
Zapsal: Ing. Jiří Volf v.r.  
24. 11. 2018 

 
  



 
 

Přílohy: 
 

                                                                                                           

                                                     Pozvánka 
 
na valnou hromadu Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s., která 
se koná v  s o b o t u  dne 24. listopadu 2018 v Domě kultury v Mladé Boleslavi, 
boční vchod – „Plzeňský šenk“. 
 
     Zahájení v 8:30 hod., členy výboru prosíme v 8:00 hod. ! 
 
                                            Program: 
 

1. Zahájení (omluva starosta Kosmonos, úmrtí, přijetí člena) 
2. Volba zapisovatele – př. Josef Tobiška  změna př. Jiří Volf 
3. Volba návrhové, volební komise – př. Volf, Tobiška, Jambrózy, Poušek 
4. Ocenění za dlouholetou práci pro spolek – př. Hrdina, Struk, Král Josef st. 

 5.  Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze (24.3.2018) včetně 
      činnosti chovatelů včel z Hruboskalska 
 6. Informace o nákazové situaci a ošetření včelstev – 2018  
 7. Dílčí zpráva o hospodaření k 31.10.2018  
 8. Návrh rozpočtu na rok 2019 
 9. Zpráva jednatele – hlášení do Hradištka, žádostí o dotaci 1.D – chovatelé 
     z míst, kde nepůsobí ČSV, z.s.; 
      Přehled výběru členských příspěvků - pokladník 
 10. Změna nákazového referenta  

 11. Informace o soudní žalobě ze strany ČSV, z.s. o náhradu škody ve výši 
      157 500,- Kč 
12. Náhrada škody ze Svépomocného fondu 
13. Nákup válců na lisování mezistěn – př. Plaček, Volf 
14. Předání historických dokumentů do Státního archívu 
15. Diskuze 

 16. Návrh usnesení a jeho schválení   
         17. Závěr 
    
Od cca 11:00 přednáška Ing. Zdeny Nikodémové z firmy Planta Naturalis, 
Markvartice u Sobotky na téma tvorby a ošetřování květnatých luk vhodných pro 
včely. 
Prodej osiva  
  
V Mladé Boleslavi dne 14. listopadu 2018 
   Ing. Jiří Šturma v.r.                    Jiří Plaček v.r.   Jan Hužera v.r. 
       předseda                              místopředseda               jednatel 
 
 
 



 
 

Zpráva o finančním hospodaření Včelařského spolku pro Mladou 
Boleslav a okolí z.s. 

 
Ke dni účetní uzávěrky 31.10.2018 tvořily majetek spolku: 

- peněžní prostředky – 127.501,49 Kč 
- nemovitost LV 3412 – 260.000,00 Kč 
- inventář  –   44.156,60 Kč 

majetek celkem:       - 431.658,09 Kč 
 

V roce 2018 měl spolek k 31.10.2018 tyto příjmy: 
- příspěvky od obcí………………………………76.000,00 Kč 
- za semináře a přednášky…….………………………      13.357,50 Kč 
- členské příspěvky………………………….. 24.128,00 Kč 
- prodej Formidolu, kyseliny mravenčí, sklenice..33.332,00 Kč 
- dotace na ošetření.. 29.246,00 Kč 
- prodej krmiva.. 58.066,00 Kč 
- tržba za opylovací službu……………………. 10.000,00 Kč 
- průběžné položky ………………………………….    177.210,00 Kč 
- úroky SF (po odpočtu daně)           107,47 Kč 
- zápůjčky od členů …………………………………. 105.001,00 Kč 

Celkem              526.447,97 Kč  
 
Výdaje spolku byly tyto: 

- výdaje na schůzovní činnost, dary………….. 11.988,00 Kč 
- nákup nemovitosti…………..……………………….…… 260.000,00 Kč 
- nákup líhní .……………………….……… 10.980,00 Kč 
- náhrada cestovních výdajů.……………………….………  4.764,00 Kč 
- výdaje na „léčiva“ a kyselinu mravenčí………..       49.228,00 Kč 
- výdaje na nákup krmiv………..        79.747,00 Kč 
- DPP + odměna funkcionáři……………….……………   13.870,00 Kč 
- poštovné, kancelářské potřeby, sklenice………  28.666,96 Kč 
- ost. služby – lab. rozbory, internet …………………     5.112,00 Kč 
- bankovní poplatky           ……………………………….…    450,38 Kč 
- daň z nabytí nemovitosti………………………………     15.200,00 Kč 
- srážková daň …………………………………………….…     2.451,48 Kč 
- průběžné položky ………………………………………   177.210,00 Kč 
- záloha na elektřinu..……..…………………………………..    900,00 Kč 

Celkem              660.567,82 Kč 
 
 
         Pokladna    Běžný účet 
     Era   Svépomoc. fond Celkem 
PS.     25.099,00      221.234,69             15.287,65  
 261.621,34 
Příj.    82.986,00      386.152,73             57.309,24 
 526.447,97 
Výd.  100.441,00      510.107,96             50.018,86  660.567,82 



 
 

Zůst.     7.644,00        97.279,46           22.578,03 
 127.501,49 
Celkem finanční prostředky 127.501,49 Kč 
 
Ve finančním roce 2018 tedy bylo k 31.10. : 

- přijato………………….         526.447,97 Kč 
- vydáno…………………         660.567,82 Kč 
-  
- zůstatek na účtech a v pokladně…......  127.501,49 Kč 

           z toho: na běžném účtu:       97.279,46 Kč 
   svépomocný fond:                22.578,03 Kč 
   v pokladně:                  7.644,00 Kč 
 
V Mladé Boleslavi - 20.11.2018 - Ing. Radko Radoš 
 


