
 

Usnesení 

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

 

Usnesení Valné hromady VS MBO konaná dne 2.4.2016 

Schvaluje: 

- Usnesení zakládající členské schůze 

 

- Novelu Stanov označenou jako „Stanovy Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí  

z.s.ve znění změny č. 2016-01“ 

 
- Volbu výboru, Kontrolní a revizní komise, funkcionáře a místní včelařské důvěrníky: 

Výbor: 

Přátelé Bělka, Dvorský, Horák, Hrdina, Jambrózy, Janeba, Marx, Plaček, Poušek, Radoš, Šturma, 

Šturmová, Kořínek, Tobiška, Weiss 

Předseda: 

Př. Dvorský 

Kontrolní a revizní komise: 

Přátelé Kolátor, Knotek, Karel Ulman  

Důvěrníci: 

Přátelé Bělka, Dlask, Dvorský, Egert, Zouhar, Horák, Hrdina, Kočvara, Kolátor, Král st., Křováček, 

Melichar, Moc, Poušek, Sládek, Souček, Šrajer, Šturma, Tůma, Ulrych, Tobiška, Jampílek, Horyna 

 

- Řádný členský příspěvek členů na r. 2016 ve výši: 

200,- Kč za člena 

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) 

 



- Zřízení Svépomocného fondu v souladu s jeho Statutem a dále ZÁSADY pro poskytování 
příspěvků ze Svépomocného fondu a roční  příspěvek do fondu ve výši 7,- Kč dle stavu 
včelstev člena k 1.9. předcházejícího roku (minimálně ve výši 1 včelstva u členů bez včelstev) 
převodem ze zaplacených členských příspěvků 
 

- Možnost poskytovat dobrovolný mimořádný členský příspěvek člena 

 

- Odměnu za dohodu o provedení práce pro pokladníka a jednatelku do odvolání v roční výši 

4000,- Kč po zdanění poprvé za rok 2015 

 

- Odkoupení inventáře od př. Plačka 

 
Bere na vědomí: 
 
-  Zprávu o činnosti Výboru od zakládající členské schůze a výhled do dalšího období 
- Vyhodnocení zimní měli a předjarní ošetření včelstev 
-  Zprávu z jednání na Ministerstvu zemědělství 
-  Zprávu pokladníka o hospodaření 2015 a rozpočet na rok 2016; zprávu o poskytnutých    
   dotacích a finančních darech 
- Zprávu kontrolní a revizní komise 

Ukládá výboru: 

- Rozpracovat plán práce na rok 2016 

- 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 

- 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 

 

V Mladé Boleslavi dne 2.4.2016 

 

Schváleno:   Pro 67 členů 

            Proti 0 členů 

          Zdržel se 0 členů 

Za návrhovou komisi:  viz podpis na Návrhu usnesení – Dr. Jiří Marx 

 


