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Usnesení
z ČlenskéschŮze Včelařskéhospolku pro Mladou Boleslav a okolíz.s., konané dne
24.3.20IB v kavárně DK v Mladé Boleslavi od B:00 hodin
Členská schůze schvaluje

a)

Zprávu o Činnosti výboru od valné hromady ze dne 11.11.2017 - př. Šturma
b) Závěrečnou zprávu hospodaření za rok 2017 - př. Radoš
c) Zakoupení nemovitostí- zapsané na Lv 3412, v k.ú. Mladá Boleslav
Hlasování - Pro: 56; Proti: 3; Zdržel se hlasování: 6
d) Plán nákupu majetku pro potřeby spolku
e) VyuŽÍt bezúroČnouzápŮjČku se splatností5 let tj. do 31.3,2023 s každoroční
rovnoměrnou splátkou ve výši jedné pětiny zápůjčkysplatnou vždy k 31.3.
následujícíhoroku po roce čerpánízápůjčkyod př.
ve výši Kč
5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,-

y-

-.-,
Jlrl
sturma
Jiří Plaček
Aleš Horák
Radek Radoš
petr kořínek
Josef Tobiška
Milan kolátor
Jiří Max
petr Gottvald
Jan Hužera
Pavel Srb
Miroslav Žahourek
vladimír soumar
karel pabiška
Karel Flegl
Maftin Hadač
Mareš Miroslav
zdeněk krafek
Leoš kočvara
vladislav král
David Bělka

5000,_

5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,-
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Výši jednorázového poníženístavuSF ve výši 50000,- Kč
Doplnění organizačníhoupřesnění úpravy Stanov.

členská schůze bere na vědomí
Zprávu o zdravotním stavu vČelstev v pŮsobnosti VSMBo z.s. a doporučená opatření
- př. Max
Členská schůze VSMBO z.s. ukládá

1) Výboru ZO

a)
b)

c)
d)
e)

f)
2)

ZabezpeČit organizaČně a materiálně jarníošetřenívčelstevve spolupráci
se Státní veterinární správou.
Objednat dostatek prostředků na ochranu včelstev dle závazných
objednávek členů.
ZabezpeČit pomoc ČlenŮm při žádostech o dotace, především dotace 1.D
v souladu s příslušnými směrnicemi.
Úzce spolupracovat s vČelařskými důvěrníky a usilovat o to, aby každý
důvěrníkbyl i chovatelem matek.
Organizovat pravidelně odborné včelařsképřednášky, semináře a kurzy,
uzavřít písemně smlouvy o půjčces výše uvedenými věřiteli.

Místnímvčelařským důvěrníkům:
a) ve spolupráci s v}borem zabezpečovat výše uvedené úkoly.
b) kontrolovat počty a zdravotnístav včelstev ve svém obvodu za účelem
plemenářské práce.
c) Provádět u vybraných vČelstev monitoring populace roztočůpodle pokynů
výboru, předevŠÍmv období květen - záři, výsledky pravidelně hlásit.

3) Všem členůmZO:
a) Ve spolupráci s dŮvěrníky a výborem zabezpečovat dobný zdravotní stav

včelstev.
b) Ve stanovených termínech předložit podklady pro správnou a včasnou
evidenci vČelstev, zejména nahlášení počtu včelstev k 1.9. běžného roku na
Českomoravskou společnost chovatelů v Hradištku.
c) Dle moŽnostízimovat oddělky a zajišťovat tak stabilní stav včelstev.
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d) Obnovu vČelstev provádět z místníchzdrojů tak, aby byla minimalizována
moŽnost přenosu vČelíchonemocnění, především americké a evropské
hniloby včelíhoplodu.

V Mladé Boleslavi dne 24.3.2018
Hlasování: Pro: 65 přítomných
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

za návrhovou komisi:

Petr Kořínek v.r.

Josef Tobiška v.r.
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