Region Pošembeří o.p.s.
Vnitřní předpis – 1/2007 obecně prospěšné společnosti
Provozní příspěvky
Březen 2007

Správní rada obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří o.p.s. vydává tento
Vnitřní předpis Regionu Pošembeří, o.p.s. č. 1/2007 – provozní příspěvky
Chod Regionu Pošembeří její zakladatelé zpočátku financovali na základě smlouvy o sdružení
prostředků.
Nové financování formou finančních příspěvků zajišťují Zakladatelé + noví členové struktury
MAS, kteří do struktury MAS vstoupí na základě podané Přihlášky do MAS a se Společností
uzavřené Rámcové partnerské smlouvy (Pozn.: partnerská smlouva - nerovná se člen o.p.s.).
Financování je stanoveno tímto Vnitřním předpisem o provozních příspěvcích o.p.s. takto:
1. na účet o.p.s. bude po registraci na OR převeden zůstatek účtu účelově sdružených
prostředků v r. 2006
2. poprvé v r. 2007 do 30.4.2007 a následně každoročně uhradí obce - zakladatelé 15,Kč na obyvatele trvale v obci žijícího k 31.12. právě ukončeného kalendářního roku
3. poprvé v r. 2007 do 30.4.2007 a následně každoročně uhradí podnikatelé - zakladatelé
a) fyzická osoba částku min.200,- Kč x 12 měsíců = 2.400,- Kč (možno platit i měsíčně
á 200,- Kč, poprvé v dubnu 800,- Kč).
b) a.s, s.r.o. částku min. 500,- Kč x 12 měsíců = 6.000,- Kč (možno platit i měsíčně á
500,- Kč, poprvé v dubnu 2.000,- Kč).
Tyto částky jsou stanoveny s ohledem možného zapojení i drobných podnikatelů. Je na vůli
konkrétní osoby, zda poskytne částku vyšší formou daru.
4. poprvé v r. 2007 do 30.4.2007 a následně každoročně uhradí neziskové organizace zakladatelé částku min.100,- Kč x 12 měsíců = 1.200,- Kč (možno platit i měsíčně á
100,- Kč, poprvé v dubnu 400,- Kč). Vyšší úhrada formou daru je možná.
5. obce – nečlenové o.p.s. Region Pošembeří, zaplatí při svém vstupu do struktury MAS
jednorázový vstupní poplatek ve výši 5.000,- Kč a dále každoročně počínaje rokem
vstupu uhradí příspěvek 15,- Kč na hlavu - obyvatele trvale v obci žijícího k 31.12. právě
ukončeného kalendářního roku
6. podnikatelé – nečlenové o.p.s. Region Pošembeří, zaplatí při svém vstupu do
struktury MAS jednorázový vstupní poplatek ve výši 1.000,- Kč a dále začnou pravidelně
od 1. dne následujícího měsíce hradit měsíční příspěvek takto:
a) fyzická osoba částku min.200,- Kč x 12 měsíců = 2.400,- Kč (možno platit i
měsíčně á 200,- Kč)
b) a.s, s.r.o. částku min. 500,- Kč x 12 měsíců = 6.000,- Kč (možno platit i měsíčně á
500,- Kč)
Tyto částky jsou stanoveny s ohledem možného zapojení i drobných podnikatelů. Je na vůli
konkrétní osoby, zda poskytne částku vyšší formou daru.
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7. neziskové organizace – nečlenové o.p.s. Region Pošembeří, zaplatí při svém vstupu
do struktury MAS jednorázový vstupní poplatek ve výši 1.000,- Kč a dále začnou
pravidelně hradit od 1. dne následujícího měsíce měsíční příspěvek min.100,- Kč. 100,Kč x 12 měsíců = 1.200,- Kč (možno platit i měsíčně á 100,- Kč). Vyšší úhrada formou
daru je možná.
V rámci činnosti o.p.s. Region Pošembeří (dále jen Společnosti) bude na základě souhlasu
zastupitelstev obcí s aplikací projektu LEADER na jejich území, vymezeno zájmové území MAS
a následně statutem ustanovena MAS jako organizační struktura o.p.s.
Možné území MAS Region Pošembeří zahrnuje cca max. 37 obcí , resp. 30 350 obyvatel.
MAS jako organizační struktura o.p.s. je složena z členů přistoupivších na základě Přihlášky a
partnerů přistoupivších na základě Rámcové partnerské smlouvy.
Právní subjekty, které mají své sídlo v zájmovém území MAS nebo v něm svou činností působí a
mají se Společností uzavřené Rámcové partnerské smlouvy, platí finanční příspěvky.
Právní subjekty, které mají své sídlo v zájmovém území MAS nebo v něm svou činností působí a
nemají se Společností uzavřené Rámcové partnerské smlouvy, neplatí finanční příspěvky.
Na základě leadrovského principu bude pro celé zájmové území MAS zpracována Integrovaná
rozvojová strategie a samy obce (aniž by byli součástí struktury MAS) i jejich podnikatelé a
neziskovky mohou vstupovat do výzev Regionu Pošembeří v případě, že Region Pošembeří o.p.s.
bude přijímat a vyhodnocovat projekty a rozdělovat na základě projektu Leader přidělené peníze.

Ing. Martina Zdražilová
předsedkyně Správní rady
Tento statut byl schválen Správní radou Společnosti dne 26. března 2007.
Podpisy členů Správní rady jsou na pevně připojené schvalovací doložce.

Strana 2 (celkem3)

Region Pošembeří o.p.s. Hradešín 73, okres Kolín IČ: 278 63 492
obecně prospěšná společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle O, vložce 475

Region Pošembeří o.p.s.
Vnitřní předpis – 1/2007 obecně prospěšné společnosti
Provozní příspěvky
Březen 2007

Schvalovací doložka
Podpisy členů Správní rady společnosti Region Pošembeří o.p.s. potvrzují, že Vnitřní předpis
Regionu Pošembeří, o.p.s. č. 1/2007 – provozní příspěvky obecně prospěšné společnosti byl
schválen na jednání Správní rady dne 26. března 2007.

Jméno, příjmení, titul:
Předseda správní rady:
Martina Zdražilová, Ing.
Členové správní rady:
Vítězslav Pokorný, RSDr.
Petr Černý, Ing.
Jana Kratochvílová
Jan Šťastný, MUDr.
Pavel Běloch
Josef Bednář
Pavel Píša
Miloslav Oliva
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Trvalé bydliště:

Podpis:

Tismice 128,
282 01 Český Brod
Láskova 1817/18,
148 00 Praha 4 - Chodov
Dobročovice 5,
250 82 Úvaly
nám. Arnošta z Pardubic
31, 282 01 Český Brod
Na Spojce 1038,
250 82 Úvaly
Hradešín 122,
282 01 Český Brod
Chrást 28,
289 14 Poříčany
Jana Koziny 1089,
282 01 Český Brod
Hradešín 73,
282 01 Český Brod
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