
Příspěvkový řád  
 
Valná hromada spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. se usnesla dne 21.12.2018 na tomto 

svém příspěvkovém řádu v aktuálním znění:  
 

Část I. Úvodní ustanovení 
Schvalování příspěvkového řádu 

V souladu se stanovami spolku je schválen a vydán tento příspěvkový řád spolku. Příspěvkový řád               
schvaluje Valná hromada na návrh Rady spolku.  

 
Část II. Členské příspěvky 

Schvalování členského příspěvku 
Výši členského příspěvku schvaluje na návrh Rady spolku Valná hromada způsobem stanoveným ve             
stanovách spolku.  
 

Období platnosti a splatnost 
Členský příspěvek se stanovuje pro období kalendářního roku. Splatnost ročního členského           
příspěvku je každoročně do konce února. Nově přijatí členové jsou povinni zaplatit členský             
příspěvek do 30 dnů od rozhodnutí přijetí za člena. Pokud členu členství zanikne, členský příspěvek               
ani jeho poměrná část se nevrací, vyjma všech zakládajících členů, kterým bude uhrazený členský              
příspěvek při zániku jejich členství vrácen.  
Číslo bankovního účtu Spolku: 115-4873590247/0100. 
 

Výše členského příspěvku 
1. Členský příspěvek zakládajícího člena – Statutární město Pardubice - 1.240.000,- Kč  
2. Členský příspěvek zakládajícího člena – MAS Region Kunětické hory, z.s. - 5.000,- Kč 
3. Členský příspěvek zakládajícího člena – MAS Bohdanečsko, z.s. - 5.000,- Kč 
4. Členský příspěvek zakládajícího člena – MAS Železnohorský region, z.s. - 5.000,- Kč 
5. Členský příspěvek zakládajícího člena – MAS Holicko, o.p.s. - 5.000,- Kč 
6. Členský příspěvek běžného člena  - (fyzické osoby – podnikatelé, OSVČ) - 5.000,- Kč 
7. Členský příspěvek běžného člena - veřejné sdružení (MAS apod.), veřejná správa (města, obce) –               
5.000,- Kč 
8. Členský příspěvek běžného člena - (právnické osoby – podnikatelé) – 10.000,-Kč 
9. Členský příspěvek běžného člena - (NNO, odborná profesní a zájmová sdružení v oblasti územní               
působnosti) - 2.000,-Kč 
 
 

Část III. Závěrečná ustanovení 
Schválení a účinnost příspěvkového řádu 

1. Příspěvkový řád byl schválen na Valné hromadě spolku dne 21. 12. 2018. 
2. Schválený příspěvkový řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019. 


