… Vaše komunitní síť
Finanční řád UNHfree.net z.s.
Pravidelné platby:



Členství v UNHfree.net z.s. je zpoplatněno měsíčním členským příspěvkem. Výši
příspěvku stanovuje Valná hromada. Pro rok 2014 je výše příspěvku stanovena na
250,-Kč.
Měsíční příspěvek ve Spolku je splatný do 15. dne daného kalendářního měsíce.

Platební styk
 Platbu lze provést bezhotovostním převodem z účtu. V tomto případě může převod
trvat až 7 dní.
 Platbu v hotovosti lze uskutečnit složenkou na poště nebo na přepážce banky.
 Platba poštou je realizována do 2 pracovních dnů. Platba realizovaná na přepážce ČP
je realizována do několika minut.
 Na neuhrazený členský příspěvek je člen upozorněn před dnem splatnosti
prostřednictvím SMS.
Údaje pro platbu na přepážce pošty nebo banky:
Majitel účtu: UNHfree.net
Číslo účtu: 2400029418
Kód banky: 2010
Adresa: Dr. Beneše 51, Unhošť 273 51
Variabilní symbol pro platbu: vaše členské číslo

Údaje o platbě na účet Spolku:
Majitel účtu: UNHfree.net
Číslo účtu: 2400029418
Kód banky: 2010
Variabilní symbol pro platbu: vaše členské číslo
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Sankce
 Kontrola platby členského příspěvku je prováděna 16. den v měsíci. To je následující
den po splatnosti.
 V případě neuhrazení členského příspěvku jsou členovi pozastavena jeho členská
práva a to až do zaplacení celé dlužné částky. Identifikátor pro kontrolu platby je opět
číslo člena.
 Po nezaplacení 3 po sobě jdoucích členský příspěvků je členovi ukončeno členství ve
Spolku. Tato skutečnost je členovi oznámena prostřednictvím elektronické pošty a
SMS na kontaktní údaje které uvedl do seznamu členů.
Výdaje Spolku:


Investice
o O investicích Spolku rozhoduje Rada. Investice slouží k rozvoji a naplňování cílů
UNHfree.net z.s.



Provozní náklady:
o Režijní náklady Spolku jsou platba konektivity, platba za odběr elektřiny, platba za
pronájmy, telefony a další náklady spojené s provozem sítě UNHfree.net z.s. O
platbách za režijní náklady Spolku rozhoduje Rada.
o Spolek nehospodaří za účelem dosažení zisku. Veškeré finanční prostředky musí
být použity pro další rozvoj a činnost Spolku.



Finanční rezervy:
o Rada Spolku se snaží hospodařit se svěřenými financemi tak, aby vznikl rezervní
fond, který by sloužil k překonání neočekávaných situací. Fond může být veden
např. jako termínovaný vklad, nebo prostředky uložené na spořicím účtu.
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