Finanční řád
Zapsaného spolku "MiloviceFree"
se sídlem: Mírová 473, 289 23 Milovice

1. ÚVOD
1.1. Zapsaný spolek MiloviceFree, se sídlem: Mírová 473, 289 23 Milovice, IČO: 269 89 859,
vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedenou dne 7.2.2005 pod
č.j. KS/1-1/59902/05-R (dále jen spolek).
1.2. Rada spolku (dále jen rada) vydává v souladu se Stanovami spolku (dále jen stanovy)
následující Finanční řád, který upravuje pravidla a způsob financování spolku a výši
všech poplatků.

2. JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
2.1. Jednorázový členský příspěvek byl na návrh rady usnesením Valné hromady spolku
(dále jen valná hromada) konané dne 7.12.2010 zrušen.

3. PRAVIDELNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
3.1. Pro potřeby tohoto finančního řádu se čtvrtletím daného roku rozumí:
1. čtvrtletí - leden až březen
2. čtvrtletí - duben až červen
3. čtvrtletí - červenec až září
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3.2. Pravidelný členský příspěvek se platí čtvrtletně vždy tak, aby částka byla připsána na
účet spolku nejdříve 1. a nejpozději 20. den čtvrtletí.
3.3. Platba je hrazena bezhotovostně na bankovní účet stanovený radou pod variabilním
symbolem, který byl členovi přidělen při přijetí do spolku. V případě vkladu hotovosti
na účet spolku je člen povinen uhradit veškeré poplatky spojené se vkladem hotovosti.
3.4. Výše pravidelného členského příspěvku byla stanovena na 900,- Kč čtvrtletně.
3.5. S ohledem na případ, kdy člen začíná či ukončuje členství v průběhu čtvrtletí, se každé
čtvrtletí dělí na 9 období. Tato období se počítají vždy od 1. do 10. , od 11. do 20, a od
21. do posledního dne každého kalendářního měsíce. Za každé i započaté období se
počítá příspěvek ve výši 80,- Kč.
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3.6. Vrácení členského příspěvku v plné výši vystupujícímu členovi náleží pouze v případě,
že členství bylo ukončeno před obdobím, za nějž již byl členem pravidelný členský
příspěvek uhrazen.
3.7. O ukončení členství nelze požádat zpětně.

4. MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
4.1. Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení
činnost spolu.

5. SANKCE
5.1. V případě neuhrazení členského příspěvku je příslušnému členu spolku zasláno
upozornění způsobem určeným stanovami, aby zjednal nápravu. Pokud tak neučiní ve
lhůtě 5 kalendářních dnů od zaslání upozornění, bude tomuto členu pozastaveno
členství a zamezen přístup do datové sítě MiloviceFree.
5.2. Za zamezení přístupu do datové sítě MiloviceFree z důvodu neuhrazení členského
příspěvku ve lhůtě stanovené upozorněním dle čl. 6.1 se členovi připočítá mimořádný
příspěvek za znovuzapojení ve výši 100,- Kč.
V případě opakovaného porušení finančního řádu členem spolku se mimořádný
příspěvek za znovuzapojení zvyšuje na 300,- Kč.
5.3. Přístup do datové sítě MiloviceFree bude členovi znovu umožněn až po uhrazení všech
závazků vůči spolku.
5.4. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem spolku
nemusí být aplikován bod 5.1. Členovi je zamezen přístupu do datové sítě MiloviceFree
bez upozornění ihned po datu splatnosti členského příspěvku na dané čtvrtletí. Rada
též může členovi pozastavit jeho členství ve spolku, případně navrhnout valné
hromadě jeho vyloučení ze spolku v souladu se stanovami.
5.5. Za opakované porušení se považují opožděné platby za dvě po sobě následující
zúčtovací období nebo prodlení dvou a více plateb v jednom roce.

6. ZMĚNY, SLEVY A ÚLEVY V PŘÍSPĚVCÍCH, ODMĚNY
6.1. Rada má právo přijmout členský příspěvek formou odpracovaných hodin ve prospěch
spolku. O přijetí příspěvku formou odpracovaných hodin rozhoduje rada individuálně.
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6.2. Rada má právo poskytnout členovi slevu nebo úlevu z platby členského příspěvku
v souladu s dalšími interní předpisy, upravujícími tento Finanční řád.
6.3. Rada má právo navrhnout nebo udělit členovi spolku odměnu v souladu s dalšími
interními předpisy, upravujícími tento Finanční řád.
6.4. Rada má právu udělit částečnou nebo úplnou slevu na příspěvcích pro funkcionáře SVJ
nebo bytového družstva, v jehož domě je připojeno vícero platících členů. Na slevu
není automatický nárok a nemůže v celku překročit 10% vybraných členských příspěvků
od platících členů. Slevu je možné udělit pouze v domě, kde není účtován poplatek za
nájem a energie.

7. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ
7.1. Cílem činnosti spolku není dosažení zisku.
7.2

Přebytek hospodaření se použije v následujícím období na financování dalšího rozvoje
spolku.

7.3. O investicích spolku rozhoduje rada až do jednorázové finanční výše 200 000,- Kč. O
investicích nad tento rámec rozhoduje valná hromada. Při rozhodování bere rada v
úvahu efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli spolku.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. V případě potřeby vydá spolek další interní předpisy, upravující tento Finanční řád.
8.2. Tento Finanční řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.
8.3. Tímto Finančním řádem se ruší platnost Finančního řádu schváleného valnou
hromadou dne 16.12.2015.

Předložila rada spolku.
Schváleno Valnou hromadou spolku dne 14.12.2017.
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