Členská schůze spolku dne 27. 02. 2022 schválila tento Finanční řád sdružení:
FINANČNÍ ŘÁD OS W-NET
1.

Úvod

1.1. Členská schůze vydává v souladu se stanovami spolku následující finanční řád, který upravuje
pravidla a způsob financování a výši všech členských příspěvků.
2.

Pravidelný členský příspěvek

2.1. Výše pravidelného členského příspěvku byla usnesením členské schůze stanovena následovně
2.1.1.

Základní připojení za cenu 200 Kč měsíčně nebo 580 Kč čtvrtletně. Základní
připojení nabízí maximální rychlost do sítě internet 25/10 MBit v případě
bezdrátového připojení, 100/100 Mbit v případě optické přípojky.
2.1.2.
Rozšířené připojení za cenu 300 Kč měsíčně s maximální rychlostí do sítě internet
200/200 Mbit.
2.1.3.
Vyhrazené přípojení s garantovanou rychlostí do sítě internet – výše příspěvku a
garantovaná rychlost podléhá schválení členského výboru
2.1.4.
Výše uvedené rychlosti do sítě internet jsou vzhledem k cenám neměnné směrem
dolů. Mohou být však díky navyšování kapacity sítě vyšší.
2.2. Platba je hrazena na bankovní účet číslo 2200120292/2010 pod variabilním symbolem, který
byl členovi přidělen.
2.3. Pravidelný členský příspěvek hradí každý člen sdružení vždy do 2. dne aktuálního měsíce
nebo v 1. měsíci každého čtvrtletí.
2.4. Bude-li hradit nový člen pravidelný členský příspěvek čtvrtletně, uhradí první členské
příspěvky v poměrné výši za každý zbývající celý měsíc svého členství do konce
probíhajícího čtvrtletí, a to do 2.dne aktuálního měsíce po přijetí člena
2.5. O připadných změnách pravidelného členského přispěvku rozhodne členská schůze.
3.

Mimořádný členský příspěvek

3.1. Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení činnost
sdružení.
4.

Změny a úlevy v příspěvcích

4.1. Členský výbor má právo přijmout příspěvek na infrastrukturu a pravidelný členský příspěvek
formou bezplatně odpracovaných hodin, například při správě a administraci AP, dobrovolné
práci v orgánech OS, apod..
4.2. Výbor má právo ve výjimečných zvlášť zřetele hodných případech poskytnout členovi úlevu z
platby členského příspěvku.
4.3. Člen výboru nebo osoba vykonávájící činnost pro spolek (administrace, správa vysílačů a
servrů, účetcníctví, servisní výjezdy k členům, připojovaní nových členů) má nárok na
honorář ve výši 320Kč za každou odpracovanou hodinu. Výkaz odpracovaných hodin je
podáván pravdivě s nejlepším svědomím 1 krát měsíčně ke schválení členskému výboru.
Náhled odpracovaných hodin a jejich ocenění je k dispozici všem členům sdružení. Členský
výbor rozhodne o konečné výši honoráře. V případě, že se činnost přímo vztahuje k zařízení,
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které je vlastněno některým členem, uhradí člen vykonávajícímu honorář na místě. V
ostatních případech je honorář uhrazen z pokladny nebo účtu spolku.
5.

Sankce

5.1. Není-li členský příspěvek uhrazen včas, nebo projde-li lhůta nesplacené pohledávky za
členem, následuje automatické pozastavení členství až do doby uhrazení.
5.2. V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem spoku může
členský výbor navrhnout členské schůzi jeho vyloučení ze spoku.
6.

Způsob financování

6.1. Cílem činnosti spoku není dosažení zisku.
6.2. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného členským
výborem na financování dalšího rozvoje spoku.
6.3. O investicích spoku rozhoduje členský výbor do výše zůstatku na účtu spoku. O investicích
nad tento rámec rozhoduje členská schůze. Při rozhodování bere výbor v úvahu efektivnost
vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli spoku.
7.

Platnost a účinnost finančního řádu

7.1. Tento finanční řád je platný od 27. 2. 2022 a účinný dnem jeho schválení členskou schůzí
spoku.
7.2. Tento finanční řád může být měněn pouze se souhlasem členské schůze spoku.
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