
Příspěvkový řád MAS Blaník, z. s. 

 

Členská schůze MAS Blaník, z. s., schválila dne 14.1.2020 tento příspěvkový řád v souladu s 

čl. 13 odst. 2 stanov. 

 

Čl. I.  

Příspěvky 

 

1. Členské příspěvky jsou řádné a mimořádné. 

 

2. Příspěvky kryjí výdaje spolku související s naplňováním cílů a poslání; provozní 

výdaje; 5 % spoluúčast k dotaci dle výzvy č. 6 IROP - přípravné podpůrné činnosti, 

provozní a animační činnosti MAS, neuznatelné výdaje, které není možné uplatnit 

v rámci této dotace.  

 

 

Čl. II. 

Členské příspěvky 

 

1. Řádný členský příspěvek každého člena činí 100 Kč za jeden kalendářní rok. Řádné 

členské příspěvky jsou splatné do 30. 6. kalendářního roku. 

 

2. Výši mimořádného členského příspěvku schvaluje Členská schůze. Návrh na 

stanovení mimořádného členského příspěvku předloží Členské schůzi předseda spolku 

na základě doporučení Výboru. 

 

3. Členové mají povinnost uhradit mimořádný členský příspěvek alespoň v minimální 

výši, která je jim stanovena. 

 

4. Členové mohou navrhnout navýšení minimální výše mimořádného příspěvku. 

Nejpozději tak učiní při projednávání mimořádného členského příspěvku na Členské 

schůzi, která bude mimořádný členský příspěvek projednávat. 

 

5. Členskou schůzí chválená výše mimořádných příspěvků je přílohou zápisu Členské 

schůze formou tzv. Pokynu předsedy pro stanovení mimořádného členského příspěvku 

(viz Příloha č. 2 tohoto příspěvkového řádu). Mimořádné příspěvky jsou splatné 

v termínech stanovených Členskou schůzí uvedených v Pokynu uvedeném v předchozí 

větě. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. III. 

Vyúčtování 

 

1. Členské příspěvky řádné i mimořádné se jednotlivým členům dokladově 

nevyúčtovávají. Se členskými příspěvky se hospodaří dle rozpočtu schváleného 

členskou schůzí. 

 

2. Ostatní příspěvky, dotace a dary se schvalují a hospodaří se s nimi podle rozpočtu. 

Jejich použití se vyúčtovává a dokládá přispívatelům. 

 

Čl. IV. 

Ostatní ustanovení 

 

1. Tento příspěvkový řád neupravuje ostatní formy financování MAS Blaník, pouze 

členské příspěvky. 

 

2. Tento příspěvkový řád má 2 přílohy: 

 

Příloha č. 1: Vzor návrhu na stanovení mimořádného členského příspěvku 

Příloha č. 2: Vzor pokynu předsedy pro stanovení mimořádného členského příspěvku 

 

3. Příspěvkový řád vchází v platnost dnem schválení Členskou schůzí. 

 

 

 

 

 

 

         …………………………………….. 

                 Předseda spolku 



Příloha č. 1 - Vzor návrhu předsedy na stanovení mimořádného členského příspěvku 

 

Návrh předsedy na stanovení mimořádného členského příspěvku 

 

pro rok ………. 
V souladu s příspěvkovým řádem stanovuji na základě doporučení Výboru MAS Blaník, z. s.  

 

ze dne …………………. tuto výši mimořádného členského příspěvku: 

 

Právní forma člena Stanovení minimální výše 

příspěvku 

Výše příspěvku nad stanovené 

minimum 

Obec Minimální výše 100,- Kč 

 

Doporučený příspěvek ve výši celkem 

21 Kč na 1 obyvatele obce na 4 roky 

2020 - 2023, stanovení počtu 

obyvatel se provede pro konkrétní 

obce k 1.1.2019 

Mikroregion, svazek obcí Minimální výše 100,- Kč  

Ostatní právnické osoby a fyzické 

osoby podnikající 

Minimální výše 100,- Kč  

Organizace zřizované kraji a 

obcemi (s výjimkou škol a 

školských zařízení) 

Minimální výše 100,- Kč  

Právnické osoby vykonávající 

činnost škol a školských zařízení 

(zapsané ve školském rejstříku) 

Minimální výše 100,- Kč  

Fyzické osoby nepodnikající Minimální výše 100,- Kč  

Soukromoprávní subjekty 

vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost (neziskové organizace) 

Minimální výše 100,- Kč  

Ostatní výše neuvedené Minimální výše 100,- Kč  

Do tabulky se dále doplní jednotlivě členové (název) a jimi navržená výše mimořádného členského příspěvku 

nad stanovenou minimální výši (pokrácena o stanovenou minimální částku), příklad … Blaník – svazek obcí. 

– příspěvek nad stanovenou minimální výši v částce – 28 700,- Kč (celkem za člena 28 800,- Kč). 

 

Zdůvodnění: 

Mimořádný členský příspěvek bude použit v souladu s příspěvkovým řádem na pokrytí spoluúčasti k dotaci 

IROP - přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS, a na neuznatelné výdaje, které není 

možné uplatnit v rámci této dotace a jsou vyjmenované ve specifickým pravidlech dotace – zde - 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6f0cb286-f9c6-4cc4-a135-17e369ff1d28/Specificka-pravidla-pro-

zadatele-a-prijemce-c-6.pdf?ext=.pdf 

 

Ve Vlašimi dne ……….. 

          …………………………………. 

           předseda spolku 



Příloha č. 2 - Vzor pokynu předsedy na stanovení mimořádného členského příspěvku 

 

Pokyn předsedy na stanovení mimořádného členského příspěvku 

 

pro rok ………. 
 

V souladu s příspěvkovým řádem stanovuji na základě usnesení Členské schůze MAS Blaník, z. s. ze dne 

…………………. tuto výši mimořádného členského příspěvku: 

 

Název člena Stanovená minimální výše 

mimořádného příspěvku 

Výše příspěvku nad 

stanovené 

minimum 

Mimořádný 

příspěvek 

celkem 

Obec Minimální výše 100,- Kč   

Mikroregion, svazek obcí Minimální výše 100,- Kč   

Ostatní právnické osoby a fyzické 

osoby podnikající 

Minimální výše 100,- Kč   

Organizace zřizované kraji a 

obcemi (s výjimkou škol a 

školských zařízení) 

Minimální výše 100,- Kč   

Právnické osoby vykonávající 

činnost škol a školských zařízení 

(zapsané ve školském rejstříku) 

Minimální výše 100,- Kč   

Fyzické osoby nepodnikající Minimální výše 100,- Kč   

Soukromoprávní subjekty 

vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost (neziskové organizace) 

Minimální výše 100,- Kč   

Ostatní výše neuvedené Minimální výše 100,- Kč   

Do tabulky se dále doplní jednotlivě členové (název) a jimi navržená výše mimořádného členského příspěvku 

nad stanovenou minimální výši (pokrácena o stanovenou minimální částku), příklad … Blaník – svazek obcí. 

– příspěvek nad stanovenou minimální výši v částce – 28 700,- Kč (celkem za člena 28 800,- Kč). 

 

 

Zdůvodnění: 

Mimořádná členských příspěvek bude použit v souladu s příspěvkovým řádem na pokrytí spoluúčasti 

k dotaci IROP - přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS, a na neuznatelné výdaje, 

které není možné uplatnit v rámci této dotace a jsou vyjmenované ve specifickým pravidlech dotace – zde - 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6f0cb286-f9c6-4cc4-a135-17e369ff1d28/Specificka-pravidla-

pro-zadatele-a-prijemce-c-6.pdf?ext=.pdf 

 

Mimořádné členské příspěvky jsou splatné do 30. 4. ………. 

 

Ve Vlašimi dne ……….. 

          ………...…………………………. 

               předseda spolku 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6f0cb286-f9c6-4cc4-a135-17e369ff1d28/Specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-c-6.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6f0cb286-f9c6-4cc4-a135-17e369ff1d28/Specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-c-6.pdf?ext=.pdf

