Pravidla poskytování zápůjček ze svépomocného
fondu Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.
(dále jen „Svaz“)

I.
Preambule
1. Členové Svazu mají za podmínek stanovených stanovami Svazu a těmito
pravidly poskytování zápůjček ze svépomocného fondu, (dále jen „Pravidla“),
právo žádat Svaz o čerpání finanční pomoci ze svépomocného fondu, (dále jen
„Fond“). Pravidla stanoví pravidla nakládání s Fondem, působnost a zásady
posuzování žádostí správní radou Fondu ustavenou z řad členů volených orgánů
Svazu v souladu s Pravidly. Pravidla jsou závazná pro všechny členy Svazu.
2. Právo člena na poskytnutí zápůjčky je vázáno splněním podmínek
Pravidel a omezeno množstvím peněžních prostředků ve Fondu v době, kdy mu
má být na základě schválení Spolkovou radou Svazu zápůjčka poskytnuta.

II.
Fond
1. Svaz tvoří a prostřednictvím svých volených orgánů spravuje Fond k podpoře
činnosti svých členů k nápravě následků živelných pohrom nebo k zajištění
technického, technologického a biologického vybavení a technických postupů
potřebných k rozvoji chovu ovcí nebo koz.
2. Fond je naplňován z příjmů Spolku, zejména z příspěvků členů,
sponzorských darů na rozvoj chovu malých přežvýkavců z tuzemska i zahraničí a z
příjmů z hlavní a vedlejší činnosti Spolku.
3. Čerpání peněžních prostředků z Fondu navrhuje správní rada Fondu, (dále jen
„Správní rada“), k řádně podané žádosti člena Svazu. Spolková rada Svazu
rozhoduje o výplatě peněžních prostředků z Fondu na základě návrhu Správní
rady k řádně podané žádosti člena. Peněžní prostředky z Fondu se poskytují
v zájmu a v souladu s účelem Svazu.

III.
Správní rada a její působnost
1. Spolková rada Svazu tvoří coby svůj poradní orgán Správní radu jako
pětičlennou odbornou komisi. Členství ve Správní radě je vázáno na členství ve
Spolkové radě Svazu nebo Předsednictvu Svazu a tuto tvoří 4 členové z řad
Spolkové rady Svazu a 1 člen z řad Předsednictva Svazu. Členové Správní rady volí
ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří řídí a organizují její činnost.

2. Volbu a odvolání jednoho člena Správní rady provádí Předsednictvo Svazu
z kandidátů nominovaných členy Předsednictva Svazu. Volbu a odvolání čtyř
členů Správní rady provádí Spolková rada Svazu z kandidátů nominovaných členy
Spolkové rady Svazu. Funkční období členů Správní rady je pětileté a funkce
člena zaniká před uplynutím funkčního období volbou nového člena Správní rady
na jeho místo. Členství člena Správní rady zaniká také okamžikem zániku jeho
členství ve voleném orgánu, nebo okamžikem doručení jeho písemné rezignace
Svazu. V případě zániku členství člena Správní rady zvolí Předsednictvo Svazu
nebo Spolková rada Svazu nového člena Správní rady na svém nejbližším
zasedání.
3. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční
většiny svých členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Při
hlasování má každý člen Správní rady jeden hlas. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti místopředsedy Správní rady.
Připouští se rozhodování Správní rady mimo řádné zasedání v období mezi
zasedáními, a to písemnou (korespondenční) formou. Osoba, která navrhuje
přijetí rozhodnutí mimo řádné zasedání, zašle všem členům Správní rady písemný
návrh rozhodnutí a stanoví lhůtu pro jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato doručením
písemného návrhu podepsaného (akceptovaného) alespoň nadpoloviční většinou
všech členů navrhovateli ve stanovené lhůtě. Navrhovatel vyrozumí o výsledku
rozhodování ihned všechny členy Správní rady.
4. Zasedání Správní rady jsou neveřejná, nerozhodne-li Správní rada jinak. Na
každé zasedání Správní rady je přizván předseda Předsednictva Svazu. Předseda
Správní rady může na zasedání Správní rady přizvat sponzory, kteří darovali
prostředky do Fondu.
5. Správní rada vykonává tyto činnosti:
a)
b)
c)
d)

zajišťuje správu Fondu;
navrhuje poskytnutí zápůjčky z Fondu na základě žádosti člena;
dohlíží na dodržování pravidel pro poskytování zápůjček členům;
kontroluje ve spolupráci s Revizní komisí Svazu dodržování podmínek
poskytnutí a splácení zápůjček členy;
e) v případě nedodržování podmínek poskytnutí nebo splácení poskytnutých
zápůjček navrhuje Svazu postup řešení.
6. Svaz poskytuje Správní radě na svůj náklad nezbytné materiální podmínky
pro její činnost. Volené orgány Svazu a pracovníci Svazu jsou povinni k výkonu
působnosti Správní rady této na žádost předsedy nebo místopředsedy Správní
rady poskytnout řádně a včas nezbytnou součinnost. Na žádost předsedy Správní
rady projedná na své nejbližším zasedání následujícím po doručení žádosti volený
orgán Svazu v rámci své působnosti jím předloženou záležitost Svazu a bude jej
informovat o přijatých opatřeních.

IV.
Podmínky čerpání Fondu
1. Správní rada přihlíží při posuzování žádosti o poskytnutí zápůjčky ke splnění
těchto podmínek žadatelem:
a) vůči žadateli není vedena exekuce (výkon rozhodnutí), tento není
v insolvenci ani v likvidaci;
b) žadatel je řádným členem Svazu po dobu minimálně 12 měsíců a nebyl dříve
ze Svazu vyloučen;
c) žadatel zaplatil členské příspěvky Svazu a nemá vůči Svazu žádné dluhy;
d) žadatel řádné splnil podmínky poskytnuté zápůjčky z Fondu a tuto řádně a
včas vrátil;
e) žadatelem podaná žádost obsahuje všechny Svazem stanovené náležitosti
včetně účelu, pro který bude zápůjčka žadateli poskytnuta, a o žadatelem
uvedených skutečnostech nepanují pochybnosti;
f) žádost o zápůjčku obsahuje písemné doporučení příslušného Krajského
sdružení;
g) k žádosti o zápůjčku investičního charakteru je předložen daňový doklad o
pořízení investice nebo je řádně doložena její předpokládaná výše;
h) žadatel žádá o poskytnutí zápůjčky nepřesahující 100 000,- Kč na dobu
nejvýše dvou let s tím, že účelem zápůjčky je odstranění následků živelné
pohromy, která postihla hospodářství žadatele, nákup technologií, zařízení a
zvířat související s chovem ovcí a koz nebo s faremním zpracováním produktů
z ovcí a koz, nebo k jiným účelům souvisejícím s chovem ovcí a koz.
2. Správní rada posuzuje každou žádost samostatně, a to z hlediska splnění všech
uvedených podmínek. Správní rada je oprávněna kdykoliv vyzvat žadatele o
doplnění jeho žádosti nebo o podání vysvětlení týkající se údajů uvedených
v žádosti. Správní rada doporučuje poskytnutí zápůjčky do výše a na dobu
dle svého uvážení v souladu se zájmy Svazu (preferovanými oblastmi) a
s přihlédnutím k finanční návratnosti v žádosti presentovaného projektu. Své
stanovisko předkládá Spolkové radě Svazu k rozhodnutí o poskytnutí zápůjčky. O
rozhodnutí Spolkové rady vyrozumí Svaz žadatele do 14 dnů.

3. Zápůjčka bude žadateli Svazem poskytnuta ve výši a na dobu uvedenou
v rozhodnutí Spolkové rady Svazu poté, co žadatel předloží Svazu jím
podepsanou Smlouvu o zápůjčce členovi ze svépomocného fondu a jeden stejnopis
směnky vlastní, jejichž návrh Svaz žadateli předloží. Nedostatkem peněžních
prostředků ve Fondu nebo odmítnutím podpisu smlouvy nebo vystavení směnky
žadatelem právo žadatele na poskytnutí zápůjčky zaniká.

4. Žadatel, kterému byla zápůjčka poskytnuta, je povinen kdykoliv na žádost Svazu
tomuto ihned řádně doložit, že je zápůjčka využita v souladu s v žádosti
deklarovaným účelem a umožnit kdykoliv Svazu k tomu místní obhlídku
(kontrolu) v místě investice.

Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Spolkovou radou Svazu.

Schváleno Spolkovou radou Svazu dne 19. 5. 2015

Ing. Vít Mareš
za Spolkovou radu Svazu

Vydáno v Brně dne 20. 5. 2015

…………………………………………………………………
za Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
Předseda Předsednictva Svazu

