Výše a platba členských příspěvků pro členy ZO ČSV Šumperk v následujícím
období - na rok 2023 a podání žádosti o dodaci 1.D
Vážení včelařští přátelé,
Na základě usnesení z členské schůze ze dne 19.3.2022 byly schváleny členské
příspěvky na činnost Zo ČSV Šumperk a základní léčivo v dalším období:
a) výše členských příspěvků pro řádné členy ZO ČSV Šumperk:
- členský roční příspěvek pro Zo ve výši 100 Kč na člena,
- členský příspěvek na činnost Zo ve výši 20 Kč na včelstvo,
- příspěvek na základní léčivo ve výši 40 Kč na včelstvo ( podletí-gabon nebo
Formidol 41, podzim-Varidol a M1 AER + jarní přeléčení podle potřeby).
Ostatní léčivo, které si včelaři objednají přes důvěrníky doplatí základní
organizaci za dotovanou cenu (dotace 40%)
- zápisné pro nové členy ve výši 100 Kč (přihláška)
b) výše členských příspěvků pro registrované členy ZO ČSV Šumperk:
- registrační příspěvek pro Zo ve výši 80 Kč na registrovaného člena a 40 Kč na
včelstvo, na základní léčivo (podletí-gabon nebo Formidol 41, podzim-Varidol),
pokud si ho u nás včas objednají.
c) z důvodu zrušení dotace na aplikaci léčiva aerosolem od 1.7.2019, která se
provádí koncem listopadu až prosinec byla současně upravena i odměna za
přeléčení včelstev aerosolem pro členy, kteří přeléčení provádí.
Za ošetření 1 stanoviště včelstev je poplatek 50 Kč pro 1 až 3 včelstva + 15 Kč
za každé další včelstvo pro člena ZO ČSV Šumperk, který bude přeléčení
provádět. Tato částka hradí minimální náklady na dopravu, benzin a olej do
kompresoru, telefon a čas uvedeného pověřeného člena ZO, který bude přeléčení
provádět. Tomu musí vždy asistovat majitel přeléčovaných včelstev nebo příslušný
důvěrník, protože agregát kompresoru je konstruovaný na dvojmužnou obsluhu.
Léčivo a nosné médium-aceton se hradí z členských příspěvků.
Pro úplnost informací: od roku 2020 upravil republikový výbor ČSV roční výši
členských příspěvků z původních 200 Kč na 300 Kč na člena ČSV (viz. oběžník
ČSV 1/2019), poplatek 16 Kč na včelstvo (pojištění a administrativa) zůstal
zachován.
V roce 2021 poprve došlo situaci, že jsme zaplatili se zpožděním členské
příspěvky a to z důvodu zdržení výplaty dotace 1.D ( březen místo listopadu),
při niž se v minulosti i v současnosti vybíraly členské příspěvky.
(Včasným nezaplacením členských příspěvků hrozí ukončení členství v organizacičlánky v časopise včelařství 3/2021, str 76-79)
Aby se situace neopakovala schválil výbor Zo placení – vybírání členských
příspěvků na další období už v září při podávání žádostí o dotace 1.D (a ne
jak bylo doposud zvykem v listopadu) a to podle počtu včelstev na žádosti 1.D,
podle které Republikový výbor počítá členské příspěvky. Podle stanov ČSV
musí být členské příspěvky na další rok zaplaceny do konce předchozího roku,
nejpozději však do konce ledna. Při odevzdávání žádosti odevzdají včelaři
funkcionářům svazu i kopii ,,Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť
Českomoravské společnosti chovatelů“ do Hradišťska k 1.9.2022, z důvodu
porovnání počtu včelstev na žádosti 1.D a na Hlášení, se musí shodovat. (na
Hlášení může být počet včelstev vyšší o oddělky na které se nežádá dotace)
Je nutné také připomenout, že ,,Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť
Českomoravské společnosti chovatelů“ do Hradišťska k 1.9.2022 má povinnost
hlásit každý chovatel včelstev sám do 15.9.2022-je to povinnost chovatelevčelaře, při nesplnění této povinnosti mu nebude přiznána dotace 1.D pokud o
ni požádá.
Předseda ZO ČSV Šumperk Jaroslav Hamal v.r.

