
 

 

Příspěvkový řád 
destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. 

 
 
 

Příspěvkový řád destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. (dále jen DS). Aktuální znění, schválené na Valné 
hromadě dne 29.11.2022 v Novém Městě na Moravě. 

 
Část I. 

Úvodní ustanovení 
§ 1 

Schvalování příspěvkového řádu 
V souladu se stanovami DS je schválen a vydán tento příspěvkový řád DS. Příspěvkový řád schvaluje Valná 
hromada DS. 
 

Část II. 
Členské příspěvky 

§ 2 
Schvalování členského příspěvku 

Výši členského příspěvku schvaluje na návrh Výkonné rady Valná hromada DS způsobem stanoveným jednacím 
řádem DS. 
 

§ 3 
Období platnosti a splatnost 

Členský příspěvek se stanovuje pro období kalendářního roku. Splatnost ročního členského příspěvku je 
každoročně do konce února. Nově přijatí členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek do 2 měsíců od přijetí za 
člena. Pokud členu DS členství zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací. 
 

§ 4 
Výše členského příspěvku 

1. Členský příspěvek zakládajícího člena - města ORP činí 300 000,- Kč. 
2. Členský příspěvek zakládajícího člena - městysu Nedvědice činí 15 000,- Kč. 
3. Členský příspěvek řádného člena - mikroregionu činí 3,- Kč za obyvatele. 
4. Členský příspěvek řádného člena - obce mimo mikroregion činí 3,- Kč za obyvatele. 
5. Členský příspěvek řádného člena - samostatné obce mimo území ORP Bystřice nad Pernštejnem, ORP 

Nové Město na Moravě, ORP Žďár nad Sázavou a Mikroregionu Pernštejn činí 10 000,- Kč. 
6. Členský příspěvek řádného člena - veřejného sdružení (MAS apod.) činí 10 000,- Kč. 
7. Členský příspěvek řádného člena – právnické a fyzické osoby podnikající činí 2.000,- Kč. 
8. Členský příspěvek řádného kolektivního člena - NNO, odborná profesní a zájmová sdružení v oblasti 

územní působnosti DS činí 1.000,- Kč. 

V případě členství obce ve více mikroregionech vztahuje se poplatek za obyvatele obce pouze na jeden 
mikroregion, a to na ten, který přistoupil ke členství v DS dříve.  



 

V případě členství zakladatelského města v mikroregionech, bude roční členský poplatek mikroregionu ponížen o 
počet obyvatel zakladatelského města. 

Podkladem pro stanovení výše členského příspěvku dle počtu obyvatel obcí je statistika Ministerstva vnitra ČR k 
1. 1. kalendářního roku, zveřejněná na internetových stránkách www.mvcr.cz. Výchozím údajem je počet všech 
obyvatel příslušné obce daný součtem počtu občanů ČR a cizinců. 

 
Část III. 

Závěrečná ustanovení 
 

§ 5 
Schválení a účinnost příspěvkového řádu 

1. Příspěvkový řád byl schválen na Valné hromadě DS dne 29.11.2022. 
2. Schválený příspěvkový řád nabývá účinnosti dnem 01.01.2023. 

 

V Novém Městě na Moravě dne 29.11.2022 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 

Předseda Koruny Vysočiny, z.s. 

 

 

 


