ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.
(dále jen CzWA)
1. CzWA hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle obecně závazných předpisů.
2. Hospodaření CzWA se řídí rámcovým finančním plánem schvalovaným členskou schůzí.
3. Hospodaření CzWA je financováno z těchto zdrojů (příjmy CzWA):
 členské příspěvky,
 příjmy z vlastních akcí, prováděných prací a poskytovaných služeb,
 příjmy z ediční, konzultační a informační činnosti,
 příjmy z vlastního majetku a z kapitálových účastí,
 dotace, subvence, dary sponzorů a další.
4. Ze zdrojů uvedených v bodě 3 se hradí (výdaje CzWA):
 náklady na činnost orgánů CzWA a jejich komunikaci se členy a s dalšími subjekty,
 náklady na zajišťování činnosti sekretariátu, předmětů a zařízení potřebných pro
činnost CzWA,
 náklady na odbornou, expertizní a tiskovou činnost,
 náklady na společenskou činnost,
 poplatky za komunikační služby, bankovní poplatky a další,
 dary a odměny.
5. Majetek získaný CzWA po dobu její existence je ve vlastnictví tohoto spolku. O
hospodaření s majetkem rozhoduje výbor v souladu se stanovami a organizačním řádem.
6. Majetek CzWA je inventarizován vždy k 31.12. Inventuru provádí zaměstnanec
sekretariátu a hospodář. Hospodář předkládá výsledek inventury ke schválení výboru a na
vědomí kontrolní komisi v termínu do konce března následujícího roku.
7. Limit pokladny CzWA je stanoven na 50.000,- Kč.
8. Cestovní náhrady za služební cesty členům výboru a kontrolní komise, odsouhlasených
předsedou nebo sekretářem, budou vypláceny maximálně ve výši jízdních náhrad nebo
kilometrovného. Podle jejich rozhodnutí lze do náhrad zahrnout i ubytování. Cesty do
zahraničí musí být schváleny výborem. U cest do zahraničí je možné účtovat i stravné. Použití
osobního vozidla je možné pouze v odůvodněných případech po schválení předsedou či
sekretářem.
9. Kontrola stavu pokladny a cenin je prováděna hospodářem a kontrolována sekretářem 2x
ročně.
10. Výši příspěvků na občerstvení na členských schůzích, schůzích výboru a seminářích
stanoví výbor.
Tyto zásady hospodaření byly schváleny členskou schůzí spolku dne 9. 4. 2014.

