Směrnice rady Sdružení Krajina o Fondu budoucnosti
Článek I
Založení fondu
1.

Rada ukládá řediteli zřídit a vést oddělený majetkový fond pod názvem Fond budoucnosti.

2. Do fondu budou vloženy finanční prostředky v objemu, který se rovná výnosu veřejné sbírky „Stopa v krajině“
3.
4.
5.

oznámené KrÚ kraje Vysočina dne 30.10.2009 a navazujících sbírek, založených Sdružením Krajina za stejným
účelem.
Vklad prostředků do fondu bude proveden vždy nejpozději do tří měsíců od akceptace ročního vyúčtování sbírky
krajským úřadem.
Fond se zřizuje na dobu neurčitou, jeho zrušení bez náhrady a plného převodu majetku se vylučuje.
V případě zániku Sdružení Krajina bude fond převeden na nástupnickou organizaci.
Článek II
Účel fondu

1.
2.
3.

Fond je určen k zajištění kapitálových výnosů z vloženého majetku (dále výnosy).
Výnosy fondu budou využity výhradně na péči o přírodně cenná území v majetku Sdružení Krajina a na krytí
inflačních ztrát majetku fondu.
Podíl výnosů, který bude vložen do majetku fondu na krytí ztrát z inflace určí na návrh ředitele rada. Neurčí-li rada
jinak, bude tento podíl nulový a všechny výnosy budou použity na péči o přírodně cenná území v majetku Sdružení
Krajina.
Článek III
Majetek fondu

1.
2.

3.

4.
5.

Nakládat s majetkem fondu je oprávněn pouze ředitel s výslovným souhlasem rady.
Majetek fondu musí být zvelebován, spravován tak, aby nedošlo k jeho ztrátě.
Majetek bude vložen do nízkorizikových kapitálových produktů – zejména na termínované vklady či konzervativní
investiční nástroje nízko rizikových bank, do státních dluhopisů ekonomicky vyspělých a stabilních stát ů atp. - nebo
vložen do nákupu zemědělských pozemků, přičemž výnosem bude získané nájemné či zisk z hospodaření na těchto
pozemcích.
Nakládat s výnosy fondu v souladu s článkem II je oprávněn ředitel.
O majetku ve fondu, jeho výnosech a jejich využití podá ředitel každoročně zprávu radě. Rada zprávu projedná,
případně požádá o zpřesnění, a zveřejní.
Článek IV
Závěrečná ustanovení

1.
2.

Změna této směrnice není přípustná, pokud by vedla ke zpětnému omezení garancí plynoucích z odstavců I.4, I.5 a
II.2 pro majetek, který je fondu nebo určen ke vložení do něj k datu účinnosti změny.
Tato směrnice byla schválena radou Sdružení Krajina dne 7.3.2013. Účinnosti nabývá 8.3.2013.
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