Směrnice sněmu a rady Sdružení Krajina o nakládání s majetkem a o střetu zájmů
§1
Sněm a rada zakazují všem subjektům podléhajícím jejich pravomoci provést či dovolit provedení následujících
úkonů bez jejich souhlasu:
 zcizení vlastněných přírodně cenných pozemků
 zatížení přírodně cenných pozemků zástavním právem či věcným břemenem vyjma břemene pro průchod
inženýrských sítí
 přenechání přírodně cenných pozemků (pronájem, pacht, výpůjčka atp.) subjektu mimo Sdružení Krajina na dobu
delší než 3 roky
 faktické poškozování vlastněných přírodně cenných pozemků nebo jejich obhospodařování v rozporu s posláním
Sdružení Krajina,
 prohlášení vlastněných přírodně cenných pozemků za pozemky nenáležející mezi přírodně cenné
§2
Rada dále zakazuje všem subjektům podléhajícím její pravomoci provést či dovolit provedení následujících úkonů bez jejího
souhlasu:
a) na přírodně cenných pozemcích v péči Sdružení Krajina, či vykoupených s podporou osob mimo Sdružení Krajina
 uvalení věcného břemene pro průchod inženýrských sítí
 přenechání pozemků (pronájem, pacht, výpůjčka atp.) subjektu mimo Sdružení Krajina na dobu do 3 let
 změnu kultury, vytvoření migračních bariér
 jakékoliv využití, které povede k poklesu přírodních hodnot na dobu více než jedné sezóny
b) mimo území uvedená v odstavci (a)
 zcizení ostatních nemovitostí
 uzavření smluvních závazků s výpovědí přesahujících tři roky
c) sjednání smluv a projektů, kde celkové plnění překračuje hodnotu 500 tis. Kč, nebo nároky na kofinancování z rezerv
Sdružení Krajina přesahují 200 tis. Kč, nebo závazek pracovního výkonu Sdružení Krajina přesahuje 18 měsíců
d) nákupy majetku v hodnotě nad 40 tis. Kč z finančních rezerv Sdružení Krajina mimo rozpočty dotovaných projektů
§3
Za souhlas rady dle §2 se považuje také schválení rozpočtu Sdružení Krajina či rozpočtu projektu, nebo jiného dokumentu, ve
kterém je výslovně a konkrétně uvedena položka k níž je třeba souhlas.
§4
Pro případ střetu zájmů stanoví rada následující závazná pravidla jednání:
a) Všichni členové Sdružení Krajina jsou povinni předcházet a bránit jednání jménem Sdružení Krajina osobou, která
je ve střetu zájmů. Předcházet je vhodné i jednání, které může být za střet zájmů považováno.
b) Každý pracovník je povinen v případě střetu zájmů předat jednání ve věci svému nadřízenému.
c) Je-li ve střetu zájmů ředitel, pověřuje rada jednáním ve věci zástupce ředitele. Zástupce ředitele v tomto případě koná
z pověření rady a není tedy vázán pokyny ředitele. Jestliže je věc závažná (např. může ovlivnit osobní prospěch či ztrátu
ředitele či jeho blízkých ve výši přesahující 10 tis. Kč, nebo trvání důsledků úkonu je delší než dva roky), vyžádá si zástupce
ředitele stanovisko rady a bude jednat v souladu s ním, případně rada pověří jednáním jinou osobu nebo přímo rozhodne věc
sama.
d) Je-li ve střetu zájmů ředitel i zástupce ředitele, pověří rada jednáním jinou osobu obdobně odstavci (c), případně rozhodne
věc sama.
e) Je-li ve střetu zájmů některý z členů rady, jednání se neúčastní. Klesne-li v důsledku vyloučení členů rady počet jednajících
členů pod tři nebo pod polovinu celkového počtu, předá rada věc sněmu.
f) Je-li ve střetu zájmů některý z členů sněmu, oznámí tuto skutečnost a neúčastní se rozhodování.
§5
Tuto směrnici může měnit rada, s výjimkou §1, kde je ke změně třeba souhlas sněmu.

Schváleno sněmem a radou v Počítkách dne 20.2.2010.

