Návrh usnesení
z výroční členské schůze ZO ČSV Ml. Boleslav, konané dne 17. 1. 2014
v kavárně Domu kultury v Ml. Boleslavi, od 16.00 hod.

Výroční členská schůze:
Schvaluje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Zprávu o činnosti organizace za rok 2013.
Zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2013.
Zprávu revizní komise.
Návrh rozpočtu na rok 2014
Výši členského příspěvku pro ZO v částce 15,- Kč na včelstvo.
Vyplacení náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných a
vynaložených pro výkon práce funkcionářům ZO v r. 2013.
Příspěvek na náklady spojené s léčením včel v r. 2013, 15,- Kč za včelstvo.
Schvaluje delimitaci ZO Mladá Boleslav z ČSV k 1. 2. 2014.
Schvaluje název nového spolku: Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.
Schvaluje stanovy Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s.

Ukládá:
1) Výboru ZO/(VS MBO)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Rozpracovat plán činnosti na rok 2014.
Připravit a zorganizovat zájezd s včelařskou tématikou.
Propagovat zvýšení stavu včelstev a získávat nové členy.
Zabezpečovat zdravotní a ochranná opatření dle pokynů OVS.
V případě, že se podaří získat dostatečné finanční příspěvky na činnost od Obecních
úřadů, uhradit alespoň částečně léčiva a zajistit důvěrníkům dodání kvalitních matek,
nebo matečníků.
Zabezpečovat inventář potřebný k ošetření a ochraně včel.
Zabezpečit rozdělení a vyplacení případných státních dotací, v souladu s příslušnými
směrnicemi.
Úzce spolupracovat s včelařskými důvěrníky a usilovat o to, aby každý důvěrník byl
chovatelem kvalitních matek pro svůj obvod.
Dle možností organizovat alespoň dvě odborné přednášky v roce.
Zajistit delimitaci ZO ČSV Mladá Boleslav z ČSV o. s., včetně zajištění majetkových
práv členů ZO, nově VS MBO r. s.
Přistoupit k registraci Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s. (VS
MBO).

2) Místním důvěrníkům
a) Ve spolupráci s výborem zabezpečovat výše uvedené úkoly.
b) Zajišťovat odběr měli k vyšetření.
c) Kontrolovat počty a zdravotní stav včelstev ve svém obvodu za účelem plemenářské
práce a výplatu dotací.
d) Zajišťovat pro členy svého obvodu bezplatné dodávání chovného materiálu z matek
zakoupených ZO/(VS MBO).
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e) Provádět u vybraných včelstev monitoring spadu roztočů v období červen až září.
Výsledky zaznamenávat a informovat výbor ZO/(VS MBO)- pověřeného člena
varroalinky.

3) Revizní komisi:
a) 2x ročně kontrolovat plnění plánu práce a hospodaření a o výsledku informovat
členskou základnu.
b) Sledovat a prověřit stav inventáře a navrhovat jeho vyřazení, nebo obnovu a
informovat o tom členskou základnu.

4) Všem členům ZO/(VS MBO)
a) Zabezpečovat dostatečnou sílu a dobrý zdravotní stav včelstev a důsledně k tomu plnit
všechna zdravotní a organizační opatření. V letošním roce provést léčení Formidolem
nebo kyselinou mravenčí, příp. Gabonem.
b) Ve stanovených termínech předložit podklady pro soupis včelstev, dotace a příspěvky
na zazimování.
c) Dle možností zazimovat oddělky a rozmnožovat kmenový stav včelstev.
d) Věnovat pozornost chovatelské práci a starat se o kvalitní obměnu matek.
e) Uhynutí včelstev, či podezření na včelí nemoci ihned hlásit důvěrníkovi.
f) Do 28. 2. nahlásit na Obecní úřad stanoviště a počty včelstev.
g) Ve smyslu nařízení SVS vést záznam o léčení včelstev.

V Ml. Boleslavi dne 17. 1. 2014 18.30 hod.

Předkládá návrhová komise ve složení: J.Volf. J.Plaček, ing. Hrdina
Mandátová komise: ing. Šturma, Jambrózy:
Přítomno 74 členů ze 113 členů, schůze je schopna se usnášet.

Pro usnesení hlasovalo 68 členů, 5 se zdrželo hlasování, 1 člen byl proti.
NÁVRH BYL PŘIJAT VĚTŠINOVÝM ROZHODNUTÍM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ.
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