1. Výplata podzimní dotace 1.D
Všem členům ZO ČSV a ostatním žadatelům oznamujeme,
že dotace na podporu včelařství bude vyplácena v úterý,
dne 22. listopadu 2016 od 16 do 18 hodin
v restauraci hotelu Royal, Pražská tř. 566/103
(proti kasárnám)










Prosíme důvěrníky a členy ZO, aby tuto informaci předali i včelařům, kteří nemají
přístup na internet.
Dotace musí být vyzvednuta výhradně v uvedeném termínu, jiný termín výplaty dotace
není! Nevyzvednuté dotační prostředky musí být bezprostředně po termínu výplaty
vráceny zpět. Pokud žadatel nemá možnost dostavit se v termínu výplaty, může pověřit
převzetím dotace jinou osobu, musí však této osobě poskytnout plnou moc, pokud
možno na tiskopise z časopisu Včelařství č. 8 nebo z internetové stránky
http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html. Bez plné moci nelze jiné osobě dotaci vydat,
všechny plné moci jsou přikládány k vykazovaným dokladům!
Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky na rok 2017 a platby za
léčiva. Členové ZO, kteří nežádali o dotaci a chtějí zůstat nadále členy, stejně jako
adepti na členství, mohou využít této příležitosti k zaplacení příspěvků na rok 2017.
Obecně platí, že ten, kdo nebude mít zaplaceny členské příspěvky na rok 2017 do
31.12.2016, nebude od nového roku členem ČSV, a tedy nebude mít nárok na svazové
výhody (distribuce léčiv, svépomocný fond, úrazové pojištění, právní pomoc aj.).
Povinnost léčení včelstev však každému zůstává ze zákona.
V průběhu výplaty proběhne přednáška Ing. Kříže z cyklu O racionálním chovu včel na
téma Varroáza, hrozba včelaře
Lístek s pořadovým číslem, který dostane každý žadatel při příchodu do hotelu, slouží
zároveň jako poukaz na nápoj v hodnotě do 20,-Kč.
Výše dotace není dosud známa. Jakmile tuto informaci obdržíme, bude uveřejněna na
hlavní stránce www.vcelar.info

2. Jak se počítají členské přípěvky




příspěvek do Svazu:
200,- Kč/člen
16,- Kč/včelstvo (v případě 0 včelstev počítáno jako 1 včelstvo)
příspěvek do ZO:
150 Kč/člen
10 Kč/včelstvo (jde o poplatek za léčivo - Varidol, M-1 AER, v případě 0 včelstev se
neplatí nic)

Celková výše příspěvku je pak součtem předchozích položek.


Příklad výpočtu příspěvků člena ZO s 1 včelstvem:
200 + 16 + 150 + 10 = 376,- Kč

3. Přípravy oslav výročí
V příštím roce oslavíme výročí 150. let od založení naší organizace resp. od počátku
organizovaného včelaření na Českobudějovicku. Mimo jiné akce, které u této příležitosti
proběhnou, chystá naše ZO den otevřených dveří v Chovatelském centru Plavská 1 pro
veřejnost. Akce je naplánovaná na sobotu 20. května a rádi bychom, aby její součástí byla
expozice historických včelařských pomůcek a vybavení. Pokud vlastníte vhodný exponát a jste
ochotni jej zapůjčit na výstavu, dohodněte se s někým z výboru ZO. Kontakty najdete na
http://www.vcelar.info/?page_id=15

