Finanční řád
spolku "Hrabova.net z.s."
se sídlem: Poplužní 777/17, Ostrava-Hrabová, PSČ 720 00
I. ÚVOD
1. Spolek Hrabova.net z.s., se sídlem: Poplužní 777/17, Ostrava – Hrabová, PSČ 7200, IČO:
27036766 , vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedenou dne
24.7.2006 pod č.j. VS/1-1/64661/06-R, následnými právními úpravami bylo
přetransformováno na spolek pod spisovou značkou L 7168 vedenou u Krajského soudu
v Ostravě (dále jen spolek).
2. Rada spolku vydává v souladu se stanovami spolku následující finanční řád, který upravuje
pravidla a způsob financování a výši všech poplatků.

II. JEDNORÁZOVÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
1. Jednorázový členský příspěvek je nevratný vstupní příspěvek člena do spolku.
2. Příspěvek hradí každý člen spolku nejpozději při svém přijetí do spolku na bankovní účet
stanovený Radou pod variabilním symbolem, který je novému členu přidělen Radou.
3. Jednorázový členský příspěvek je splatný do pěti pracovních dnů po přijetí člena.
4. Výše jednorázového členského příspěvku byla usnesením valné hromady stanovena na
1.000,-- Kč.
5. Tato částka se použije na financování výstavby a provozu společné sítě Hrabova.net.
6. Jednorázový členský příspěvek je nevratný.
7. Od tohoto vstupního příspěvku jsou oproštěni členové, kteří byli dne 24.7.2006 již propojeni
do komunitní sítě CzFree.Net na území Ostravy-Hrabové.

III. PRAVIDELNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
1. Pravidelný měsíční příspěvek se platí vždy měsíc dopředu tak, aby peníze byly připsány na
účet spolku nejdéle do 20. dne v měsíci.
2. Platba je hrazena na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který byl
členovi přidělen při přijetí do spolku.

3. Výše pravidelného členského příspěvku byla usnesením valné hromady stanovena na
250,-- Kč měsíčně.
4. První pravidelný členský příspěvek je splatný do pěti pracovních dnů po přijetí člena.
5. Člen spolku má právo podat pozastavit členství na dobu minimálně 3 měsíců.
6. V době pozastaveného členství nemá člen povinnost platit členské příspěvky.
7. Žádost o pozastavení členství doručí Radě a počátkem následujícího kalendářního měsíce od
doručení žádosti se členství pozastaví.
8. Pro výpočet členského příspěvku se bere jako minimální časové údobí jeden kalendářní
měsíc, přestože člen byl členem pouze po část kalendářního měsíce

IV. MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
1. Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení
činnost spolku.

V. SNÍŽENÝ A ZVÝŠENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
1. Členovi připojenému do sítě Hrabova.net, který z důvodů nedostupností sítě infrastruktury
spolku nemůže této sítě využívat a problém je jednoznačně na straně infrastruktury spolku
se sníží členské příspěvky za každých 6 dní v měsíci o 1/5 z celkové výše jeho členského
příspěvku.
To znamená, že při nedostupnosti v rámci jednoho měsíce:
0 - 5 dní činí výše příspěvku 100%
6 -11 dní 75%
12 -17 dní 50%
18 - 23 dní 25%
24 a více dní v měsíci oproštěn od platby příspěvku
2. Toto snížení není automatické a provádí se na základě žádosti člena doručené Radě. Tuto
žádost je nutno podat do 15 dnů od konce kalendářního měsíce v němž k nedostupnosti
došlo. V případě prodlení nárok na snížení členského příspěvku zaniká bez náhrady.
3. V případě sporu rozhoduje o oprávněnosti snižení příspěvků z důvodu nedostupnosti Rada
a její rozhodnutí je pro člena závazné.
4. Rada je oprávněna snížit příspěvek člena i z jiných důvodů, zejména za záslužnou činnost ve
prospěch spolku.

5. Rada je oprávněna zvýšit příspěvek členovi s jeho souhlasem v případě, že člen požaduje
nadstandardní služby, které nejsou obecně dostupné všem členům spolku, zejména pokud
toto přináší spolku související finanční výdaje.

VI. SANKCE
1. Kontrola plateb je prováděna vždy ke 21. dni měsíce.
2. V případě neuhrazení některého členského poplatku je příslušnému členu spolku zasláno
upozornění, aby zjednal nápravu. Pokud takto neučiní ve lhůtě pěti kalendářních dnů, bude
tomuto členu zamezen přístup do počítačové sítě spolku od následujícího kalendářního
měsíce.
3. Při opakovaném prodlení zaplacení členského příspěvku může být tomuto členu zamezen
přístup do počítačové sítě spolku okamžitě i bez předchozího upozornění. Za opakované
prodlení se považují opožděné platby za dva po sobě následující měsíce a nebo prodlení
alespoň dvou plateb v jednom čtvrtletí.
4. Za zamezení přístupu do počítačové sítě z důvodu neuhrazení příspěvku ve stanovené lhůtě
se členovi připočítá penále za prodlení ve výši 100 Kč.
5. Přístup do počítačové sítě bude znovu umožněn až po uhrazení všech svých závazků vůči
spolku.
6. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem spolku, může
Rada spolku zrušit jeho členství ve spolku v souladu s článkem III. odst. 10 stanov spolku.

VII. ZMĚNY A ÚLEVY V PŘÍSPĚVCÍCH
1. Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných hodin,
například při dobrovolné práci ve prospěch spolku.
2. Rada má právo ve výjimečných zvlášť zřetele hodných případech poskytnout členovi úlevu
z platby členského příspěvku.
3. V souladu s článkem V. odstavec 7. písmeno b) stanov spolku jsou od platby oproštěni
členové Rady a Kontrolor spolku

VIII. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ
1. Cílem činnosti spolku není dosažení zisku.
2. O investicích spolku rozhoduje Rada až do finanční výše 200000,-- Kč na jednotlivou
investici. O investicích nad tento rámec rozhoduje Valná hromada.
3. Při rozhodování bere Rada v úvahu efektivnost vynaložené investice a její soulad s
obecnými cíli spolku.

IX. OSTATNÍ
1. Ve věcech ve finančním řádu neuvedených se řídí spolek svými stanovami a obecně
závaznými zákony a předpisy.
2. V případe, že je tento finanční řád v rozporu s aktuálním zněním stanov spolku či aktuálním
zněním zákona jsou brány stanovy a zákon jako závazné a sporné ustanovení finančního
řádu ruší bez vlivu na ostatní body tohoto řádu

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento finanční řád schválila valná hromada 26.11.2016

