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Zásady hospoda ení
1. Zdroje a nakládání se zdroji
1.1 lenské p ísp vky
lenský p ísp vek platí každý len sdružení, a to ve výši stanovené rozhodnutím Valné
hromady. len m že dobrovoln zaplatit poplatek i vyšší.
lenský p ísp vek je splatný do 30.9. p íslušného školního roku, a to na bankovní ú et
sdružení nebo v hotovosti . V p ípad po átku lenství v pr
hu školního roku je lenský
poplatek splatný do 30-ti kalendá ních dní po p ihlášení do sdružení.
Pokud len do dané lh ty lenský poplatek nezaplatí, je jeho lenství ukon eno.
Za evidenci a správu lenských p ísp vk odpovídá Výbor.
Využití prost edk získaných z lenských p ísp vk schvaluje Výbor; dbá p itom na soulad
využití prost edk s rozpo tem, schváleným Valnou hromadou.
V rámci operativní innosti sdružení m že Výbor vynaložit prost edky získané z lenských
ísp vk i bez p edchozího schválení maximáln do výše 3.000 K za pololetí, nebude-li
Valnou hromadou v rámci rozpo tu schválena ástka jiná.
1.2

ijaté dary
ijatým darem se rozum jí jakákoliv bezúplatn p ijatá pln ní ve prosp ch sdružení, a to
finan ní, v cná nebo i pln ní nehmotné povahy, v etn bezúplatn poskytnutých služeb.
Poskytovateli daru (dále jen „dárce“) se vyhrazuje právo vymezit konkrétní ú el nebo bližší
použití daru, p íp. ur it ve prosp ch které školní t ídy má být p edm tný dar využit.
V ostatních p ípadech je v kompetenci Výboru stanovit konkrétní zp sob využití daru.
S dárcem bude uzav ena darovací smlouva a bude mu vystaveno potvrzení o p ijetí daru.
Za evidenci a správu p ijatých dar a vystavení p íslušných dokument odpovídá Výbor, dále
Výbor odpovídá za dostate nou informovanost dárce o zp sobu použití daru.
Využití prost edk získaných darováním schvaluje Výbor; dbá p itom na soulad využití
prost edk s Rozpo tem, schváleným Valnou hromadou.

1.3 výnosy z innosti nebo majetku
ípadné výnosy z vlastní innosti sdružení i z nakládání s majetkem spadají do kompetence
Výboru do ástky 3.000 K ro ; dbá p itom na soulad využití prost edk s rozpo tem,
schváleným Valnou hromadou.
Výbor je povinen p i rozhodování o zp sobu využití získaných prost edk spravedliv
zohlednit konkrétní okolnosti p íslušného výnosu.
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Pokud vlastní innost a výnosy z ní budou pravidelné nebo vyšší než 3.000 K , jejich využití
bude zohledn no v rozpo tu, schváleném Valnou hromadou.
1.4

ijaté dotace a granty
Žádost o dotace nebo granty podléhá schválení Valné hromady.
Za dohled nad dodržením grantových i dota ních podmínek stejn jako provedení
náležitého vyú tování a povinné dokumentace odpovídá Výbor.

2. Financované aktivity
Prost edky sdružení budou vynakládány výhradn na spolufinancování, materiální zajišt ní,
apod. akcí v rámci vzd lávacích, výukových a výchovných
- aktivit školy
- aktivit i jiných subjekt (nap . lektor , sportovních oddíl , zájmových aktivit, apod.),
pokud je jejich ú elem rozvoj d tí pyšelské školy
a kultivace a rozvoj školního prost edí pyšelské školy (nap . drobné materiálové vybavení,
službové a provozní výdaje, v p ípad dostatku zdroj i výdaje dlouhodobého charakteru a
investi ní výdaje).

3. Operativní zásady správy finan ních prost edk
Osoby vykonávající funkci v orgánech sdružení tak iní bez nároku na finan ní odm nu i
jakékoliv jiné majetkové zvýhodn ní. Mají nárok na úhradu od vodn ných a ádn
prokázaných výdaj , pokud byly p i výkonu funkce nebo v p ímé souvislosti s aktivitami
sdružení vynaloženy. Úhrada výdaj podléhá schválení Výboru.
Orgány sdružení jsou povinny p i hospoda ení s prost edky sdružení dbát na zásady ádné
pé e, prost edky spravovat zp sobem minimalizujícím náklady, resp. Náklady vynakládat
v mí e nezbytn nutné k dosažení p íslušného ú elu.
Orgány sdružení jsou povinny hospoda it transparentním a pr kazným zp sobem. Veškeré
informace ohledn hospoda ení sdružení jsou na vyžádání k dispozici kterémukoliv lenovi
sdružení, v rozsahu a lh
p im ené daným okolnostem.
Za vedení ú etnictví sdružení dle platných právních p edpis , v etn da ových a jiných
povinností, odpovídá Výbor.
etní záv rku schvaluje Valná hromada.
Finan ní prost edky sdružení jsou shromaž ovány na b žném bankovním ú tu, zn jícím na
jméno sdružení. V p ípad pot eby m že být ást prost edk v hotovosti.
Podpisová práva k bankovnímu ú tu mají výhradn p edseda a místop edseda sdružení
s tím, že každý z nich je oprávn n nakládat s prost edky na ú tu sdružení samostatn ,
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výhradn v souladu s t mito Zásady hospoda ení a Stanovami a v souladu k kompetencemi a
pokyny danými Výborem nebo Valnou hromadou.

4. Rozpo et
Výbor je povinen každý rok navrhnout plán využití prost edk sdružení na nadcházející školní
rok (rozpo et) a tento p edložit Valné hromad ke schválení.
Rozpo et bude obsahovat i priority pro využití p ípadných dar , které sdružení v pr
hu
školního roku získá.
Rozpo et schválený Valnou hromadou stanoví závazný zp sob nakládání s finan ními
prost edky sdružení a ídí se jím všechny orgány sdružení.
V p ípad neschválení Výborem p edloženého rozpo tu uloží Valná hromada Výboru jeho
epracování, spole
s pokyny ohledn zm n.
V p ípad neexistence rozpo tu (nap . protože Valná hromada nebyla usnášeníschopná) se
nakládání s prost edky sdružení ídí Stanovami a t mito Zásadami hospoda ení.

5. Závaznost Zásad hospoda ení
Tyto Zásady hospoda ení jsou po jejich schválení Valnou hromadou interním p edpisem sdružení,
právn závazným pro všechny jeho leny a orgány.
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