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Usnesení
z Valné hromady Včelařskéhospolku pro Mladou Boleslav a okolíz,s,, konané dne
26.6.2027 v kavárně Domu kultury v Mladé Boleslavi konané od 9:00 hodin,

Valná hromada schvaluje

a) Zprávu o Činnosti výboru za obdobíod valné hromady ze dne 5.9,2020
dneŠníhodne; zprávu o činnosti včelařůHruboskalska
b) Zprávu o hospodaření za rok 2020 - př, Radoš
c) Zprávu kontrolní komise * př. Kolátor
d) Volbu jednatele * Př. Aleš
e) Poděkování př. Hužerovi za výbornou dosavadní
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Informaci o nákazové situaci a ošetřenívčelstev * př. Volf
Zprávu jednatele o administrativních náležitostech, Akce dotované krmivo * př.
Hužera

Valná hromada VSMBO z,s. ukládá

1) Výboru spolku

a)

ZabezpeČit organizaČně a materiálně odběr zimní měli s jejím odevzdáním
na Státní veterinární správu.
b) Objednat dostatek prostředků na ochranu včelstev dle závazných
objednávek členů,
c) Zabezpečit pomoc členůmpři žádostech o dotace, především dotace 1_.D,
v souladu s příslušnými směrnicemi,
d) Úzce spolupracovat s včelařskými důvěrníkya usilovat o to, aby každý
důvěrníkbyl i chovatelem matek z místníchlinií
e) Orga n izovat pravidel ně od borné včela řské vzdělává n í při respektová ní
všech epidemiologických opatření za koronakrize
Spolupracovat s měsťy a obcemi, které podporují náš spolek a zajistit tak
financování rozvoje spolku a v závěru letošníhoroku poděkovat všem
našim příznivcům a podporovatelům
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Místnímvčelařským důvěrníkům:
a) Ve spolupráci s výborem zabezpečovat výše uvedené úkoly.
b) Kontrolovat počťya zdravotní stav včelstev ve svém obvodu za účelem
plemenářské práce s cílem udržení zdraví včelstev na přijatelné úrovni.
c) Provádět u vybraných včelstev monitoring populace roztočůpodle pokynů
výboru, především v období květen - záYí, nadměrný výskyt roztoče hlásit.

3) Všem členůmspolku:
a) Ve spolupráci s dŮvěrníky a výborem zabezpečovat dobný zdravotnístav
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.
d) Obnovu včelstev provádět z místníchzdrojů tak, aby byla minimalizována
možnost přenosu včelíchonemocnění, především americké a evropské
hniloby včelíhoplodu.

e)

Zajistit odběr zimní měli k vyšetření u Státníveterinární správy

V Mladé Boleslavi dne 26.6.202I
Hlasování:

Pro:
Proti:

přítomných +2
.É,

Zdržel se hlasování:

r

za návrhovou komisi:

Josef Tobiška v,r.
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