ZO ČSV Olomouc

Září 2021

Oběžník č.2/2021
1) Výběr žádostí o dotaci 1.D
Upozorňujeme všechny naše členy, kteří budou žádat v letošním roce o dotace 1.D, že v časopise Včelařství
č. 8/2021, je součástí příloha formulář "Požadavek na dotaci 1.D". Ten je zveřejněn i na webových
stránkách ČSV a SZIF. Požadavek je jednotný pro fyzickou i právnickou osobu. Ve stejné příloze je i "Plná
moc k převzetí finančních prostředků" a také formulář "Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR za
rok 2021". Tuto přílohu je třeba vyplnit z důvodu statistického zjišťování reálného stavu včelstev za celou
Českou republiku. "Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2021" chovatel včel vyplní a
odevzdá společně s "Požadavkem" na ZO ČSV. Chovatel včel - člen ČSV, jehož včelstva jsou umístěna
mimo území základní organizace, ve které je členem, přikládá k "Požadavku" ještě formulář "Potvrzení o
umístění včelstev na území jiných ZO ČSV", jejichž členem není, s přehledem o počtu včelstev, splňujících
podmínky poskytnutí dotace 1.D. Pokud včelstva splňují podmínky dotace, příslušná ZO ČSV na požádání
"Potvrzení" vystaví.
Vyplněné formuláře "Požadavku na dotaci 1.D" se všemi přílohami se budou vybírat opět v naší
klubovně v termínu 9.9.2021 od 15:00 do 18:00 hod. Budou přijímány pouze kompletní a řádně
vyplněné žádosti!
Do uvedeného termínu je možné posílat žádosti i na adresu jednatelky: Eva Slouková, Za Humny 10,
Olomouc, 77900

Hlášení včelaře k 1. 9. 2021 nebude ZO vybírat.
2) Členská schůze
Výroční členská schůze naší základní organizace se bude konat v sobotu 2. 10. v době od 9:00 do 11:00 hod
v aule Střední školy zemědělské a zahradnické, U Hradiska 4, Olomouc.
Prezentace bude probíhat již od 8:30 hod.
Program výroční členské schůze:
a) Zahájení schůze
b) Organizační záležitosti – odešli z našich řad, ocenění jubilantů
c) Zvolení nového člena výboru - pokladníka
d) Zpráva o hospodaření za rok 2020
e) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2020
f) Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2021
g) Schválení odměn členům výboru a důvěrníkům
h) Diskuse
i) Usnesení a závěr výroční členské schůze
Tento rok nebude následovat přednáška a občerstvení.
3) Členské příspěvky na rok 2022
Po loňských zkušenostech s výplatou dotace 1.D jsme se rozhodli že by jsme v tomto modelu chtěli i nadále
pokračovat a nechat příspěvky oddělené od dotace 1.D.
Členský příspěvek pro rok 2022 je třeba uhradit do konce roku 2021. Členský příspěvek je 300,-Kč.
Roční poplatek na včelstvo se nemění 31,-Kč. Příspěvek je vhodné uhradit převodem na náš účet ZO
ČSV Olomouc: 256633944/5500. Jako var. symbol uveďtě registrační číslo chovatele !!!!! a do zprávy
pro příjemce uveďte: příspěvěk 2021.
Z důvodu identifikace platby, je nutné členský příspěvek uhradit za každého člena samostatně.
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