Finanční řád občanského sdružení Art Time
Pojmy:
– „sdružení“: občanské družení Art Time
– „člen“ právoplatný člen sdružení Art Time
– „VH“: Valná Hromada
– „Výbor“ Výbor sdružení, výkonný orgán sdružení, volena VH
– „síť“ počítačová síť sdružení

Členský příspěvek:
– členský příspěvek stanovuje VH na návrh Rady
– jednorázový vstupní členský příspěvek je splatný do 7. dnů od přijetí člena do sdružení
– pravidelný členský příspěvek je měsíční a je splatný do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, za který je členský
příspěvek hrazen
– pravidelný členský příspěvek za měsíc ve kterém je člen přijat do sdružení je splatný do 7. dnů od přijetí člena do sdružení
– členské příspěvky se při ukončení členství nevrací a to ani v poměrné výši
– mimořádný členský příspěvek je splatný do 7. dnů od rozhodnutí VH
– od platby členských poplatků jsou osvobozeni členové s pozastaveným členstvím, členové se statutem čestného členství (uděluje
VH), případně i další členové o kterých takto rozhodne VH

Aktuální výše členských příspěvků:
– na základě konání VH jsou ode dne 1.12.2005 platné tyto členské poplatky:
jednorázový vstupní členský příspěvek pro člena, který chce mít přístup k internetu: 1000,- Kč
jednorázový vstupní členský příspěvek pro člena, který nechce mít přístup k internetu: 0,- Kč
pravidelný (měsíční) členský příspěvek za přístup k internetu: 450,- Kč
roční příspěvek, pokud člen nemá přístup k internetu: 250,- Kč

Platební styk, účet sdružení:
– platby lze provádět pouze na vrub účtu sdružení
– doporučený způsob platby je bezhotovostně převodem z účtu člena/plátce na účet sdružení
– hotovostní platby lze provádět pouze složenkou na poště či přepážce pobočky pošty
– Výbor zajistí zveřejnění informací ohledně plateb na účet sdružení na intranetu sdružení, při změně účtu je Výbor povinna tuto
oznámit elektronickou poštou všem členům sdružení tak, jak jsou vedeni v seznamu členů

Sankce při prodlení:
– kontrolou plateb členských poplatků je pověřena Výbor, ta může prováděním samotné kontroly plateb pověřit jakéhokoli člena
sdružení
– v případě opoždění platby členského poplatku je Výbor oprávněna pozastavit přístup člena v prodlení do sítě, znovuobnovení
přístupu bude provedeno až po uhrazení dlužné částky a 100,-Kč manipulačního poplatku z prodlení. Tato pravomoc nemůže být
Radou dále delegována

Dary:
– sdružení může přijímat peněžité, hmotné i nehmotné dary od členů či třetích osob
– příjmem takovýchto darů jakož i administrativou s tím spojenou je pověřena Výbor. Ta může administrativou příjmu daru/ů pověřit
člena, smlouvy a právní dokumenty s tím spojené však musí být podepsány Radou

Půjčky, úvěry pro sdružení:
– sdružení může pro zajištění výstavby či provozu sítě přijímat půjčky či si brát úvěry
– Výbor je oprávněna sjednávat půjčky od členů sdružení a to za podmínek běžných
– půjčky či úvěry od třetích osob je oprávněna odsouhlasit pouze VH na základě návrhu Rady

Hospodaření sdružení:
– jako investice sdružení jsou chápány výdaje za rozšiřování, rekonfigurace či opravy sítě, investice do náhradních dílů, investice do
nástrojů, přístrojů, školení a služeb pro zajištění či zkvalitnění provozu sítě a nákupu nebo pronájmu všeho, co je potřebné také pro
uměleckou činnost sdružení a administrativy s tím spojené
– o investicích sdružení rozhoduje Výbor. Při investicích bere v potaz ziskovost dané investice a postupuje v souladu s cíli sdružení.
Výbor si může vyžádat potvrzení investice rozhodnutím VH
– jako provozní a režijní náklady sdružení jsou chápány platba konektivity, platba za odběr elektřiny, platba za pronájmy, telefony a
další služby potřebné pro provoz sítě a uměleckých aktivit a administrativy s tím spojené
– o provozních a režijních nákladech rozhoduje Výbor. Při rozhodování bere v potaz potřebu a výši těchto nákladů. Výbor si může
vyžádat potvrzení provozních a režijních nákladů rozhodnutím VH
– sdružení nehospodaří za účelem dosažení zisku. Veškeré finanční prostředky musí být použity pro další rozvoj a činnost sdružení
– Výbor se snaží hospodařit se svěřenými prostředky sdružení tak, aby vznikl rezervní fond, který by sloužil k překonání
neočekávaných situací. Fond může být veden jako termínovaný vklad nebo spořící účet
Tento Finanční řád občanského sdružení Art Time vydává Výbor sdružení Art Time dne 11.1.2006
– Podpisy členů Rady:

