Souhrn obecných usnesení rady Sdružení Krajina
účinných k 31.12.2014
Souhrn závazných usnesení rady Sdružení Krajina platných a účinných k uvedenému datu, která
nejsou promítnuta do jiných platných dokumentů (s výjimkou individuálních usnesení, usnesení
procesních a technických).
Členské příspěvky
 Členské příspěvky se stanoví ve formě finanční a věcné.
 Běžný člen může uhradit svůj členský příspěvek věcně: vyjádřením zájmu na dalším členství ve
Sdružení Krajina a aktualizací svých kontaktních údajů. Pokud tak opakovaně neučiní tři roky po
sobě, je povinen uhradit finanční členský příspěvek v minimální výši 300,- Kč.
 Řádný člen je povinen uhradit členský příspěvek stejnou formou jako běžný člen. Navíc je však
povinen přispět nejméně jednou za tři roky formou aktivní účasti na některé z následujících akcí
Sdružení Krajina: sněm členů, jarní poznávací akce, práce na lokalitách v péči Sdružení Krajina
(kosení, hrabání, vyřezávky a další), výsadba stromů, pracovní akce na sídle. Pokud tuto
povinnost nesplní, rozhodne rada v souladu s článkem 4 odst. 8 o změně jeho členství na běžné.
 Statutární zástupci Sdružení Krajina jsou od členských příspěvků osvobozeni.
 U kolektivních členů sjedná rada výši příspěvků individuálně.
 Při úhradě výše uvedených finančních členských příspěvků je člen povinen vyžádat si (nezná-li
jej) a použít osobní variabilní symbol, aby bylo možné platbu identifikovat.
 Kromě výše uvedených povinných členských příspěvků může člen poskytnout Sdružení Krajina i
další finanční členský příspěvek, jehož výše je dobrovolná.
(schváleno usnesením rady Sdružení Krajina, 2010)
Podmínky získání řádného členství
1) po nejméně ročním běžném členství, během kterého se člen aktivně účastnil činnosti Sdružení, a
má doporučení dvou řádných členů, nebo
2) rozhodnutím sněmu na doporučení rady, nebo
3) zaměstnanci Sdružení se souhlasem rady.
Registrace členů
 Registr je povinen vést ředitel. Obsahuje jméno, adresu, e-mail (u řádných členů povinně - viz
jednací řád sněmu), kategorii členství, termín vzniku členství a úhradu (odpracování) členských
příspěvků.
 Běžné a přispívající členy může registrovat kterýkoliv radní prostým oznámením jeho žádosti
radě a předáním potřebných údajů řediteli k zápisu do registru.
 O registraci řádným členem žádá běžný člen prostřednictvím kteréhokoliv radního. Ten jeho
žádost předloží k odsouhlasení radě. Žádost bude obsahovat popis splnění platných podmínek
pro udělení řádného členství.
Správní řízení
 Podání přihlášek k informování a účasti ve správních řízení dotýkajících se lesních mravenců po
celé ČR.
 Podání přihlášky k informování a účasti ve správních řízení na území CHKO Žďárské vrchy.
Členství v organizacích
 Zelený kruh, STEP, KOUS
Jednání za Sdružení Krajina v organizacích již jsme členem
 Souhlas/nesouhlas ke stanoviskům dává předseda (dle stanov oprávněný jednat jménem SK),
případně jím pověřená osoba. Rada dostane ex post na vědomí.

Vedlejší hospodářská činnost
 Souhlas s případnou vedlejší hospodářskou činností zemědělství.
 Rozšíření příjmů o příjmy z pronájmu nemovitostí.
 Sdružení Krajina, pobočka SEV Krajinka - rozšíření činnosti o vedlejší hospodářskou činnost v
oblasti zemědělské prvovýroby.
Půjčky financí SK jiným subjektům
Rada schválila nastavení úrokové sazby pro případné dočasné zapůjčení "sdružeňových" finančních
prostředků dalšímu subjektu. Zapůjčení financí na dobu určitou, smluvně zajištěnou, se zárukou
navrácení peněz, a pouze důvěryhodnému subjektu. Navrhovaný úrok z půjčky je ve výši 0,35% za
každý započatý měsíc do dne vrácení půjčky. Úrok je jednoduchý - tj. nesložený (neplatí se úroky z
úroků) – roční sazba 4,2%.
Pozemková strategie
Výkupy nepodmáčených zemědělských pozemků – v souvislosti s Fondem budoucnosti i
strategické přípravy na další čerpání AEO (případný chov zvířat).
Pronájem a výkup tůní, případně rybníků – v případě, kdy je na ně možno čerpat újmy.
Strategií pro fond budoucnosti je usilovat o zhodnocení financí fondu nákupem zemědělských
pozemků a jejich následným propachtováním. O výši pachtovného rozhodne rada na základě
aktuálního průzkumu trhu a cen v místě a čase obvyklých. Výše pachtovného poroste v závislosti na
délce pachtu - na delší dobu bude požadováno vyšší pachtovné.
Ostatní
 Rada schválila zrušení platné směrnice o cestovních náhradách k datu, kdy ředitel vydá novou.


Rada doporučuje úpravu obsahu smluv o dílo i DPP, pracovních smluv a dalších tak, aby
obsahovaly ustanovení chránící práva Sdružení Krajina k vytvořenému obsahu.



Rada vyzývá řádné členy k aktivnímu získávání nových členů Sdružení Krajina.

Schválené účinné předpisy:
Organizační řád
Etický kodex ekologických organizací
Směrnice rady Sdružení Krajina o Fondu budoucnosti
Směrnice sněmu a rady Sdružení Krajina o nakládání s majetkem a o střetu zájmů

