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Pravidla pro poskytování bezúročných půjček ze svépomocného fondu
Svazu PROPRO-BIO a jednání správní rady fondu
1. Jednou z vyjmenovaných činností PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
je finanční a organizační podpora členů svazu při zajišťování technického,
technologického, biologického vybavení a know-how potřebného pro
hospodaření v EZ. Za tímto účelem svaz vytváří a spravuje “Svépomocný
fond” (dále jen fond), který je naplňován příspěvky členů a sponzorskými dary
na rozvoj ekologie z tuzemska i zahraničí. Způsob nakládání a správu
svépomocného fondu upravuje organizační řád.
2. Prostředky fondu jsou tvořeny:
a) odvodem z vybraných členských příspěvků od členů Svazu PRO-BIO
ve výši do 20 % na základě rozhodnutí rady svazu. (Usnesení volební
valné hromady PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců ze dne
29.3.2001 čl.5 – část prostředků je odváděna do propagačního fondu).
b) sponzorskými dary na rozvoj ekologie z tuzemska i zahraničí.
3. O rozdělení prostředků sdružených ve fondu rozhoduje správní rada fondu.
4. Rozhodnutí správní rady fondu musí schválit rada svazu.
5. Ekonomická evidence fondu je vedena v účetnictví PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců a finanční prostředky fondu jsou vedeny na
samostatném účtu u GE Money Bank č.ú. 163014
163014263
014263/0600
263/0600.
/0600 Za finanční
operace, zajištění návratnosti poskytnutých půjček, poskytování informací
členské základně svazu zodpovídá manažer svazu.
6. Správní rada fondu:
a) správní rada fondu je orgán rady, vzniklý na základě ustanovení
organizačního řádu Svazu PRO-BIO.
b) správní rada fondu je pětičlenná a je tvořena členy rady Svazu PROBIO.
c) funkční období správní rady fondu je dvouleté a je totožné s funkčním
obdobím rady Svazu PRO-BIO.
d) správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
e) správní rada fondu zajišťuje způsob nakládání a správu svépomocného
fondu. Mezi její činnosti patří zejména:
- rozdělovat finanční prostředky sdružené ve svépomocném
fondu
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dbát na dodržování kriterií pro poskytování půjček
kontroluje dodržování splácení poskytnutých půjček
v případě nesplácení poskytnutých půjček stanovuje postup
řešení
f) správní rada fondu je usnášeníschopná nadpoloviční většinou svých
členů. Správní rada fondu rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady fondu,
v jeho nepřítomnosti místopředsedy správní rady fondu.
g) při hlasování má každý člen správní rady fondu jeden hlas.
h) v případě nutnosti může správní rada fondu jednat per rollam
(korespondenčně či e-mailem). Rozhodování per rollam se provádí
v období mezi jednáními rady zásadně formou doporučené listovní
zásilky jednotlivým členům rady. Rozhodnutí per rollam nabývá
platnosti kladným vyjádřením posledního člena rady, kterým bylo
dosaženo potřebné většiny a podpisem předsedy nebo místopředsedy
rady.
i) členové správní rady fondu nemají nárok na odměnu. Členové správní
rady fondu mají nárok uplatňovat cestovní náhrady.
j) podklady pro jednání správní rady fondu zajišťuje manažer svazu na
základě požadavků předsedy správní rady fondu.
k) na každé zasedání správní rady fondu je přizván manažer svazu.
l) na jednání správní rady mohou být přizváni zástupci sponzorů, darující
prostředky do svépomocného fondu.
7. v případě předčasného ukončení členství ve správní radě fondu (vzniklé např.
ukončením členství v radě Svazu PRO-BIO, úmrtím či jinými závažnými
okolnostmi) volí rada Svazu PRO-BIO nového člena správní rady fondu na
nejbližší radě svazu PRO-BIO nebo v odůvodněných případech per rollam,
který se stává členem správní rady fondu do konce funkčního období rady
Svazu PRO-BIO.
8. Kritéria, která musí žadatel o poskytnutí půjčky ze svépomocného fondu
splnit:
a) je řádným členem svazu minimálně 12 měsíců
b) má uhrazené členské příspěvky ke dni podání žádosti
c) probíhá řádné splácení případných předchozích půjček (i v případě,
kdy došlo ke změně právní subjektivity žadatele)
d) má podánu písemnou žádost o půjčku adresovanou do sídla Svazu
PRO-BIO, s uvedením účelu, na který bude půjčka poskytnuta
e) žádost o půjčku musí obsahovat písemné doporučení příslušným
správcem regionálního centra
f) je producentem bioproduktů, zpracovatelem nebo obchodníkem
s bioprodukty či biopotravinami (doloženo osvědčením o produkci dle
zákona 242/2000 Sb.)
g) čerpání půjčky předchází předložení příslušného daňového dokladu,
nejdéle však do 3 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí půjčky.
-
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9. Podmínky, za kterých je půjčka ze svépomocného fondu poskytnuta.
a) půjčka se poskytuje na následující účely seřazené dle níže uvedených
priorit:
1) zpracování a prodej bioproduktů a biopotravin
2) vybavení bioprodejen a skladů na výrobky nebo produkty
určené k přímé konzumaci
3) stavba a pořízení skleníků a fóliovníků
4) welfare zvířat aj.
5) ostatní účely
b) maximální doba poskytnutí finančních prostředků je 2 roky.
c) u půjček delších než 12 měsíců musí být minimálně 50% půjčky splaceno
do 12 měsíců od provedení notářského zápisu
d) o přidělení finančních prostředků žadateli a jejich výši rozhoduje správní
rada fondu nejpozději do 14-ti dnů po skončení čtvrtletí, ve kterém byly
doručeny žádosti členů svazu do sídla svazu (Nemocniční 1852/53, 787 01
Šumperk). Žadatel bude do 14-ti dnů od zasedání rady fondu vyrozuměn
o rozhodnutí rady.
e) půjčka je vždy zajištěna notářským zápisem.
f) podmínkou poskytnutí půjčky je dostatečný objem finančních prostředků
na svépomocném fondu.
g) na poskytnutí půjčky ze svépomocného fondu není právní nárok
10. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců si vyhrazuje právo provádět kontrolu
u příjemce půjčky, zda byl dodržen účel, na který byla půjčka poskytnuta.
11. Volba správní rady fondu:
a) volbu správní rady fondu zajišťují dva členové rady pověření předsedou
svazu.
b) členy správní rady fondu volí rada Svazu PRO-BIO na návrh členů rady
svazu.
c) volba členů správní rady fondu probíhá na prvním zasedání rady Svazu
PRO-BIO následujícím po volební valné hromadě.
d) návrhy na členy správní rady fondu mohou podávat členové rady svazu
nejdéle do 1 hodiny před zahájením volby.
e) každý člen může podat maximálně 5 návrhů
f) ze všech platných návrhů sestaví předseda svazu kandidátní listinu.
g) volba je prováděna tajně, vložením kandidátních listin s vyznačením
volby do uzavřené volební schránky
h) hlasující označí na kandidátní listině podtržením jím navrhované
kandidáty na členy správní rady fondu

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
www.pro-bio.cz

i)

kandidátní listina, na které je označeno více kandidátů, než kolik se volí
přímou volbou, je neplatná
j) je možné označit menší počet kandidátů
k) před provedením volby musí být zjištěno, zda je rada svazu
usnášeníschopná
l) v případě předčasného ukončení členství ve správní radě fondu
(vzniklé např. ukončením členství v radě Svazu PRO-BIO, úmrtím či
jinými závažnými okolnostmi) volí rada Svazu PRO-BIO nového člena
správní rady fondu na nejbližší radě Svazu PRO-BIO či hlasováním per
rollam v odůvodněných případech.
m) návrh na volbu správní rady fondu může podat člen rady svazu nebo
manažer svazu.
12. Tato pravidla pro poskytování bezúročných půjček ze svépomocného fondu
PRO-BIO a jednání správní rady fondu nahrazují v plném znění pravidla
předešlá. Již zapůjčené finanční prostředky se splácí dle pravidel předešlých.
13. Aktualizovaná pravidla pro poskytování bezúročných půjček ze
svépomocného fondu PRO-BIO a jednání správní rady fondu schválila rada
svazu dne 22. března 2011.

