
Příspěvkový řád Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s. 

 

 

čl. I.  

Schvalování příspěvkového řádu 

 

V souladu se stanovami Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s. (dále jen „spolek“) je schválen a 

vydán tento příspěvkový řád spolku. Příspěvkový řád schvaluje členská schůze na základě návrhu 

výkonného výboru spolku. Tento příspěvkový řád je mimořádně schválen jako součást stanov nově 

vzniklého spolku a je účinný pro rok 2018, nedojde-li, v souladu se stanovami, k jeho změně, nebo 

aplikaci i v následujících letech. 

 

 

čl. II.  

Výše členského příspěvku 

 

Výše členských příspěvků je stanovena formou minimálního a maximálního limitu pro příspěvek. Člen 

je pak oprávněn se samostatně rozhodnout, jakou výši příspěvku v povolené výši pro aktuální rok 

zvolí. Tímto způsobem má možnost ovlivnit počet svých hlasů na jednání členské schůze. Členský 

příspěvek se hradí v souladu s tímto řádem a stanovami jednou ročně a jednou uhrazený příspěvek pro 

daný rok již nelze nijak měnit a v průběhu roku tedy ani navyšovat. 

 

4.1. Členský příspěvek člena – obce do 1.000 obyvatel činí minimálně 5.000 Kč, maximálně pak 

350.000 Kč. 

 

4.2. Členský příspěvek člena – obce nad 1.000 obyvatel činí minimálně 10 Kč za obyvatele, 

maximálně pak 350.000 Kč. 

 

4.3. Členský příspěvek člena – Středočeského kraje činí minimálně 200.000 Kč a maximálně 

600.000 Kč  

 

4.4. Členský příspěvek kolektivního člena – dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) činí 

minimálně příspěvek dle následujících pravidel, maximálně pak 450.000 Kč: 

a) 5.000 Kč za obec v případě, že je členem DSO obec do 1.000 obyv. 

b) 10 Kč za obyvatele členské obce v případě, že je členem DSO obec nad 1.000 obyv. 

 

4.5. Členský příspěvek kolektivního člena – místní akční skupiny (dále jen „MAS“) činí minimálně 

příspěvek dle následujících pravidel, maximálně pak 450.000 Kč:  

a) 5.000 Kč za obec v případě, že je členem MAS obec do 1.000 obyv. 

b) 10 Kč za obyvatele členské obce v případě, že je členem MAS obec nad 1.000 obyv. 

c) 5.000 Kč v případě, že daný člen MAS je neziskovou nevládní organizací 

d) 10.000 Kč v případě, že daný člen MAS je podnikatelským subjektem 

e) 5.000 Kč v případě, že daný člen MAS je fyzická osoba splňující podmínky dle stanov 

  

4.6. Členský příspěvek člena – nevládní neziskové organizace činí minimálně 5.000 Kč, maximálně 

pak 350.000 Kč. 

 

4.7. Členský příspěvek člena – podnikatelského subjektu činí minimálně 10.000 Kč, maximálně 

však 350.000 Kč. 

 

4.8. Členský příspěvek člena – fyzické osoby činí minimálně 5.000 Kč, maximálně však 350.000 

Kč. 

 



 

čl. III. 

Schválení a účinnost příspěvkového řádu 

Příspěvkový řád byl schválen členskou schůzí spolku dne          . 

 


