Zápis
z výroční členské schůze konané dne 23. 2. 2017
v sálu hotelu Jelen v Nové Včelnici.
Výroční členskou schůzi zahájil předseda př. Nejedlý. Přivítal přítomné a konstatoval že VČS
je usnášeníschopná. Přítomno podle prezenční listiny 31 členů z celkového počtu 55 a 2
hosté. Seznámil přítomné s programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění usnesení
Zpráva předsedy o činnosti za rok 2016
Zpráva pokladníka
Usnesení
Diskuse
Závěr

1. Kontrola plnění usnesení
Kontrola plnění usnesení z minulé VČS – prověření možnosti koupě nového kompresoru.
S podrobnostmi seznámil členskou schůzi jednatel př.Dvořák. Je v podstatě jen jedna
možnost a to koupě Dolského kompresoru, na který jsou dotace. VČS proto navrhuje tento
kompresor objednat a koupit, aktuálně se prodává za 26.000,-- Kč.
2. Zpráva předsedy o činnosti za rok 2016
Předseda seznámil přítomné s prací v průběhu předešlého roku, s průběhem objednávky
léčiva na rok 2017 a s použitím léčiva v tomto roce. V roce 2017 se bude povinně léčit 1x
kyselinou mravenčí, 2x fumigací a 2x aerosolem. Výbor doporučuje členům ještě minimálně
jedno ošetření kyselinou mravenčí v průběhu sezony, nejlépe celkem 3x kyselina. Ale to
záleží na každém včelaři jak se ke zdraví svých včel postaví. Dále předseda upozornil na
rozumné navyšování počtů včelstev a ne jako loni, kdy jeden včelař navýšil o 25 včelstev, nic
nenahlásil a při léčení se dožadoval léčiva. Takto to není možné. Vše je třeba předem
plánovat.
3. Zpráva pokladníka
Pokladník ve své zprávě informoval schůzi o hospodaření a inventarizaci majetku. Dále
informoval o provedené kontrole hospodaření revizní komisí. Závěrem svého vystoupení
seznámil VČS se zajištěním financování koupě nového kompresoru.
4. Usnesení
Usnesení z VČS konané dne 23. 2. 2017:

Výroční členská schůze ukládá výboru zajistit objednání s následnou koupí nového
kompresoru ve VÚ-DOL. A jeho spolufinancování z dotace Technická pomoc.
5. Diskuse
V rámci diskuse přítel jednatel provedl přednášku o desinfekci chovatelských zařízení
přípravkem BEE-SAFE a vedení včelstev během včelařského roku se zaměřením na boj
s roztočem varroa destructor.
6. Závěr
V průběhu schůze byl přijat za nového člena spolku př. Pavel Holický z Brabce. Ve 21 hodin
předseda poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

V Nové včelnici dne 23. 2. 2017 zapsal př. Josef Nejedlý

