
 

Usnesení 

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

 

Usnesení Valné hromady VS MBO konaná dne 3.12.2016 

Schvaluje: 

- Výši členských příspěvků pro rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016 tj. 200,- Kč za 

člena a 30,- Kč za včelstvo jako základní příspěvek a 16,- Kč za včelstvo jako dočasný 

příspěvek dle stavu včelstev člena k 1.9. předcházejícího roku (minimálně ve výši 1 

včelstva u členů bez včelstev) 

- Příspěvek do Svépomocného fondu ve výši 7,- Kč dle stavu včelstev členů k 1.9.2016 
(1156 včelstev) převodem ze zaplacených členských příspěvků 
 

- Mimořádný členský příspěvek členů ve výši poskytnuté dotace na aerosol za rok 2015 

vyplacené členům na dnešní VH 

 

- Postup při odběru časopisu Moderní včelař – valná hromada odhlasovala časopis 

Moderní včelař neodebírat a nehradit z finančních prostředků spolku 

 

- Odměnu za dohodu o provedení práce pro pokladníka a jednatelku ve dříve 

odsouhlasené výši 

 
Bere na vědomí: 
 

- Zprávu výboru o činnosti od minulé Valné hromady, která se konala 2.4.2016 (Ing. L. 

Dvorský) 

- Zprávu o hospodaření od minulé VH (Ing. Radko Radoš) 
- Zprávu kontrolní komise od minulé VH (př. Milan Kolátor) 
- Zprávu nákazového referenta (MUDr. Jiří Marx) 
-     Zprávu z jednání na Ministerstvu zemědělství zveřejněnou na webu spolku 
(Ing. J.                 
      Šturma) 
-     Rozpočet na rok 2017(Ing. Radko Radoš) 
 
 

Ukládá výboru: 

- Rozpracovat plán práce na rok 2017 

- Spolupracovat s orgány státní a místní samosprávy ve smyslu zákonů ČR a EU a 



potřeb členů VS MBO 

- Spolupracovat s orgány veterinární správy, výzkumnými a vědeckými institucemi 
při odhalování a zvládání včelích chorob a nákaz včel 

- Zajistit přípravky na tlumení varroázy na rok 2017 

- Rozšiřovat v oblasti působení spolku odolná včelstva a zajišťovat zodpovědnou 

plemenářskou práci 

- Podporovat výsadbu pylodárných a nektarodárných rostlin 

- Zahájit přípravu oslav 105. výročí trvání Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a 

okolí 

- Schválit a zveřejnit včelařské odborníky – Ing. Šturmu, Ing. Dvorského, MUDr. Marxe 

 

V Mladé Boleslavi dne 3.12.2016 

 

Schváleno:   Pro 68 členů 

            Proti 0 členů 

          Zdržel se 0 členů 

Za návrhovou komisi:  Ing. Jiří Volf v.r. 

 


