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Zpráva jednatele VSMBO provalnou hromadu23.11.2019 

1. Koncem roku 2018 čítala členská základna 146členů. K 31.12.2018 ukončili členství ve 

spolku 4 členové, kteří přešli pod ZO v místě umístění včelstev nebo zcela ukončili 

působení v organizovaném celku. Začátkem roku 2019tvořilotudíž členskou základnu142 

členů. Během roku vstoupilo do našich řad dalších 8 zájemců, čímž se základna rozšířila 

na současný počet 150 členů.  

 

2. Posílání hlášení o počtu včelstev do Hradišťka je od letošního roku možné vyplnit 
elektronicky. Pokud se na to některý včelař necítil, mohl využít možnost, která byla 
nabídnuta na jarní schůzi a vyplněný formulář z Hradišťka odevzdat předsedovi či 
jednateli, kteří to elektronicky zadali sami. Tuto možnost využil celkem velký počet členů. 
Výhoda této metody spočívá ve vygenerování kopie po odeslání elektronického hlášení, 
kterou lze jednoduše poslat e-mailem jednateli k zaevidování a uložení do spolkových 
dokumentů. Na základě tohoto hlášení se stanovují členské příspěvky na další rok a 
případné dělení dotovaného krmiva, takže včasné zaslání je v zájmu každého včelaře. 
Oproti loňskému roku byla letos kázeň se zasíláním kopie zcela odlišná a nyní máme 
hlášení od všech členů, za což všem děkuji. 
 

3. V letošním roce mohlo podat žádost o Dotaci 1.D 79 členů z Mladé Boleslavi. Využilo 
toho 47 z nich, což je o 10 více, nežli loni. Průběh sběru formulářů proběhl bez 
závažnějších komplikací a jen několik z nich muselo být dodatečně podepsáno nebo na 
ně doplněno číslo účtu. Dotaci 1.D by měli mít všichni žadatelé již na svých účtech. 
Pro informaci trochu statistických čísel. Žadatelům z Mladoboleslavska bude letos 
vyplaceno celkem 63 294,- Kč a částka, o kterou si boleslavští nezažádali, činí celkem 
26488,-Kč.  
 

4. Tak jako v roce loňském, tak i letos dostal náš spolek účelovou dataci od primátora 
    Mladé Boleslavi a starosty Kosmonos na nákup invertovaného krmiva pro včely. Odběr  
    krmiva musel být rozdělen do několika etap, jelikož byl enormně velký zájem o toto  
    krmivo. Celkový objem 5320 kg krmiva, který se letos rozdělil mezi naše včelaře, byl  
    rozdělen na 1400 kg dotovaného a 3920 kg nedotovaného. O toto krmivo projevilo zájem 
    35 členů, tedy o 5 více, než tomu bylo v roce loňském.  

 
 

 
 

 

V Mladé Boleslavi dne 23.11.2019 

 

Vypracoval: Jan Hužera v.r. 

 


