Pravidla
pro výběr členských příspěvků ČASPV pro rok 2010
Mimořádná valná hromada ČASPV schválila dne 12. 12. 2009 členské příspěvky pro
rok 2010 ve výši Kč 100,-- pro dospělé členy (pro rok 2010 narozené 1991 a dříve)
a ve výši Kč 50,-- pro děti a mládež (pro rok 2010 narozené 1992 a později).
Výběr členských příspěvků (dále jen ČP), evidence platících členů a odesílání vybraných ČP
bude probíhat podle následujícího postupu:
1. Pověřený člen odboru (např. pokladník) vybere ČP podle elektronické evidence členů.
Za základ členské základny odboru bude brán stav k 31. 12. 2009. Vybrané ČP zašle
odbor buď prostřednictvím pokladníka TJ nebo případně přímo na účet ČASPV.
U samostatných odborů odešle ČP odbor přímo na účet ČASPV.
Termín do 15. 03. 2010.
2. Předseda odboru zajistí zaslání elektronicky zpracované členské základny v programu
Evidence platících členů na RC SPV Brno-město, o. s. Takto zpracovanou evidenci odešle
na emailovou adresu predseda@rcbrnomesto.cz
Termín do 15. 03. 2010.
3. V případě přijetí členů v termínu od 15. 3. 2010 do 15. 12. 2010 budou ČP zaslány na
ČASPV do 15. 12. 2010. Tito členové budou zahrnuti do zpracování členské základny
k 31. 12. 2010. Celkový stav členů bude použit pro platbu ČP a případné rozeslání
dotací pro rok 2011.
4. Pokladník TJ nebo samostatného odboru odešle ČP na účet ČASPV: č. 53437011 / 0100
5. Variabilní symbol:
Uvede se sedmimístné číslo odboru – viz členská základna.
6. Specifický symbol:
Uvede se počet platících dospělých členů oddělený dvěma nulami od počtu platících
dětí a mládeže (50,--).
Vzorové příklady:
Zaplatí 135 dospělých a 28 dětí - spec. symbol bude 1350028
Zaplatí 135 dospělých, žádné dítě - spec. symbol bude 1350000
Zaplatí 28 dětí - spec. symbol bude pouze 28.
Tento počet musí odpovídat nahlášené členské základně pro rok 2010.
Vzor platby:
Při počtu platících dospělých 39 a mládeže 28 (spec. symbol: 390028) bude odvedeno
39 x 100 Kč = 3.900 Kč + 28 x 50 Kč = 1.400 Kč, celkem 5.300 Kč.
7. Odbory, které se rozhodnou neuhradit členské příspěvky v určeném období budou přesně dle
Stanov RC SPV Brno-město, o. s. čl. 7 odst. 5 písmeno b:
Citujeme: „Vyškrtnuti pro neplnění základních členských povinností.“

