Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.
Usnesení
z Valné hromady Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s., konané dne
5.9.2020 v kavárně Domu kultury v Mladé Boleslavi konané od 9:00 hodin.
Valná hromada schvaluje
a) Zprávu o činnosti výboru za období od valné hromady ze dne 23.11.2019 do
dnešního dne; zprávu o činnosti včelařů Hruboskalska – př. Šturma, Tobiška
b) Zprávu o hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2021 – př. Radoš
c) Navýšení prostředků Svépomocného fondu ve výši 40000 ,- Kč
Hlasování – Pro: 55
d) Výplatu dohody pro př. Jana Hužeru – jednatele ve výši 4000,- Kč čistého a př.
Radka Radoše – pokladníka ve výši 4000,- Kč čistého.
e) Zprávu kontrolní komise – př. Kolátor

Valná hromada bere na vědomí
Zprávu o zdravotním stavu včelstev v působnosti VSMBO z.s. a doporučená opatření
– př. Volf
Zprávu jednatele o administrativních povinnostech, 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 členům při žádostech o dotace, především dotace 1.D,
v souladu s příslušnými směrnicemi.
d) Úzce spolupracovat s včelařskými důvěrníky a usilovat o to, aby každý
důvěrník byl i chovatelem matek z místních linií
e) Organizovat pravidelně odborné včelařské vzdělávání.
f) Spolupracovat s městy a obcemi , které podporují náš spolek a zajistit tak
financování rozvoje spolku a v závěru letošního roku poděkovat všem
našim příznivcům a podporovatelům
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2) Místním včelařským důvěrníkům:
a) Ve spolupráci s výborem zabezpečovat výše uvedené úkoly.
b) Kontrolovat počty a 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 roztočů podle pokynů
výboru, především v období květen - září, nadměrný výskyt roztoče hlásit.

3) Všem členům spolku:
a) Ve spolupráci s důvěrníky a výborem zabezpečovat dobrý 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 možností zimovat oddělky a zajišťovat tak stabilní stav včelstev.
d) Obnovu včelstev provádět z místních zdrojů tak, aby byla minimalizována
možnost přenosu včelích onemocnění, především americké a evropské
hniloby včelího plodu.
e) Zajistit odběr zimní měli k vyšetření u Státní veterinární správy
V Mladé Boleslavi dne 5.9.2020
Hlasování: Pro: 55 přítomných
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Za návrhovou komisi:

Jiří Volf v.r.

Josef Tobiška v.r.
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