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Finanční řád 
Rada sdružení „StarHill“ vydává v souladu se stanovami sdružení „StarHill“ finanční řád: 

• 1. Úvod  
o 1.1 Tento finanční řád upravuje pravidla a způsob financování „StarHill“ – 

Občanské sdružení (dále jen „Sdružení“). 
• 2. Vymezení pojmů  

o 2.1 „Účet“ je bankovní běžný účet.  
Majitel účtu: „StarHill“  
Číslo účtu: 1815311349/0800 
Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šternberk, tř. ČSA 56, 785 01 
K účtu má dispoziční právo Předseda a předsedou pověřený zástupce. 

o 2.2 „Pokladna“ je provozní hotovost. Za pokladnu je odpovědný Předseda. 
• 3. Pravidelný měsíční příspěvek  

o 3.1 Výše měsíčního příspěvku je 225,– Kč. 
o 3.2 Příspěvek je splatný do 27. dne v měsíci. 
o 3.3 V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti  

nebo snížení příspěvku. 
o 3.4 Členové rady Sdružení jsou osvobozeni od placení měsíčního příspěvku. 

• 4. Mimořádný příspěvek  
o 4.1 Mimořádný členský příspěvek může kdykoliv uhradit kterýkoliv člen. 
o 4.2 Mimořádný měsíční příspěvek ve výši 50,- Kč je stanoven za další počítač 

v domácnosti a 225,- Kč za počítač mimo domácnost využívající služeb 
Sdružení. 

• 5. Platební styk  
o 5.1 Členské příspěvky se hradí pouze na Účet. 
o 5.2 Variabilní symbol je vyznačen na členské přihlášce do Sdružení. 

• 6. Sankce  
o 6.1 Jestliže člen neuhradil příspěvek v řádném termínu, Rada ho omezí 

v právech dle Provozního řádu. 
o 6.2 Jestliže člen neuhradí příspěvek ani do 35 dnů od termínu splatnosti, 

rozhodne Rada o jeho vyloučení ze Sdružení nebo jiných právních krocích. 
• 7. Způsob financování  

o 7.1. O investicích rozhoduje Rada sdružení. Při investicích bere v potaz 
ziskovost dané investice a postupuje v souladu s cílem Sdružení. 

o 7.2. Režijní náklady Sdružení jsou platba internetové konektivity, platby za 
odběr elektřiny, platby za pronájmy, telefonní poplatky, odměny. O platbách 
za režijní náklady Sdružení rozhoduje Rada sdružení. 

o 7.3. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu 
schváleného Radou na financování dalšího rozvoje sdružení. 

• 8. Závěrečná ustanovení  
o 8.1 Finanční řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008. 

 

Ve Šternberku dne 1. ledna 2008      Rada Sdružení StarHill 


