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FINANČNÍ ŘÁD
Občanské sdružení NETINTRA Moravský Písek
1 Úvod
1.1 Tento finanční řád řeší pravidla a způsob financování a výši všech poplatků “Občanské
sdružení NETINTRA Moravský Písek ” (dále jen ”Sdružení”), se sídlem: Hliník 242,
Moravský Písek, IČ: 269 97 592, registrováno na MV ČR dne 26.4.2005 číslo jednací: VS2765/SDR/1-05
1.2 Rada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení následující finanční řád, který v
souladu se stanovami Sdružení upravuje pravidla a způsob financování a výši všech poplatků.

2 Jednorázová platba
2.1 Jednorázovou platbou se rozumí vstupní poplatek podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a stanov
Sdružení.
2.2 Platbu hradí každý člen sdružení při svém přijetí do sdružení. Platba je hrazena na bankovní
účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který je novému členu přidělen Radou,
nebo osobně pokladníkovi.
2.3 Výše příspěvku na technologii byla usnesením valné hromady stanovena na 1.000,- Kč.
2.4 Jednorázová platba je splatná do 30 dnů od přijetí člena do sdružení.
3 Pravidelný měsíční poplatek za každý zprovozněný produkt Sdružení
3.1 Pravidelný měsíční poplatek za každý zprovozněný produkt Sdružení, hradí každý člen
sdružení vždy do 20. dne měsíce ke kterému se poplatek vztahuje.
3.2 Platba je hrazena na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který byl
členovi přidělen Radou při přijetí do sdružení.
3.3 Výše pravidelného měsíčního poplatku za každý zprovozněný produkt Sdružení, byla
usnesením valné hromady stanovena na 300,- Kč měsíčně.
3.3.1 Tento poplatek zahrnuje:
3.3.1.a. Platbu za služby poskytované sdružením,
3.3.1.b. Jednu IP adresu připojenou plnohodnotně do sítě NETINTRA. Každá další IP
adresa je poskytnuta dle možností infrastruktury sítě, o čemž je oprávněna rozhodovat,
na základě žádosti klienta, Rada sdružení, jakož i o specifikách těchto dalších IP adres.
3.3.2 Pouze v zájmu rozvoje, zkvalitnění a budování infrastruktury sítě, je Rada sdružení
oprávněna jednat v individuálních případech o výši pravidelného měsíčního poplatku za
každý zprovozněný produkt Sdružení.
4 Pravidelný měsíční členský poplatek
4.1 Pravidelní měsíční členský poplatek hradí každý člen sdružení vždy do 20. dne měsíce ke
kterému se poplatek vztahuje, nebo jednou ročně do konce měsíce února na rok předem.
4.2 Platba je hrazena na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který byl
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členovi přidělen Radou při přijetí do sdružení, nebo osobně pokladníkovi.
4.3 Výše pravidelného členského poplatku, byla usnesením valné hromady stanovena na 50,- Kč
měsíčně.
4.4 Tento poplatek zahrnuje správní poplatek na provoz a údržbu infrastruktury sítě NETINTRA.
5 Sankce
5.1 Kontrola plateb je prováděna vždy ke konci kalendářního měsíce.
5.2 V případě neuhrazení jakéhokoliv sjednaného poplatku, je provinivší se člen sdružení
upozorněn, aby zjednal nápravu. Pokud takto neučiní ve lhůtě 5 dnů, bude tomuto členu
zamezen přístup do počítačové sítě sdružení.
5.3 Přístup do počítačové sítě bude členu znovu umožněn až po uhrazení všech jeho závazků vůči
Sdružení. Avšak neučiní-li tak do 3 po sobě jdoucích měsíců, bude mu automaticky
pozastaveno členství.
5.4 V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem Sdružení nebo
neuhrazení svých závazků vůči Sdružení do 6 po sobě jdoucích měsíců, bude člen vyloučen ze
Sdružení dle čl. 3 odst. 7 písm. f stanov Sdružení.
6 Způsob financování
6.1 Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku.
6.2 Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou na
financování dalšího rozvoje sdružení.
6.3 O investicích sdružení rozhoduje Rada až do finanční výše stanovené organizačním řádem
Sdružení. O investicích nad tento rámec rozhoduje valná hromada. Při rozhodování bere Rada
v úvahu efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli Sdružení.
7 DKP
7.1 Valná hromada rozhodla, že majetek v hodnotě 15000 Kč a dražší bude veden na kartách dkp.

V Moravském Písku dne: 21. května 2005
Občanské sdružení NETINTRA Moravský Písek

