ZnojmoRegion, z.s.
Destinační společnost
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Kancelář: Obroková 1/10, 669 02 Znojmo
IČ: 01927990
www.znojmoregion.cz

Výše členských a vstupních poplatků pro rok 2020
Na základě jednání Valné hromady spolku ZnojmoRegion, z.s., dne 9. 6. 2020 jsou stanoveny členské a vstupní
poplatky pro rok 2020 takto:
KATEGORIE
MARKETING I
Právnická osoba anebo fyzická
osoba, která je plátcem DPH
MARKETING II
Fyzická osoba, který není
plátcem DPH

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

VSTUPNÍ
POPLATEK

CELKEM 1. ROK
ČLENSTVÍ

KAŽDÝ DALŠÍ
ROK

10 000 Kč

12 000 Kč

22 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

6 000 Kč

11 000 Kč

5 000 Kč

Roční členský
příspěvek
+ 20 %
Roční členský
příspěvek
+ 20 %

Součet členského
a vstupního
poplatku
Součet členského
a vstupního
poplatku

ROZVOJ I
Samostatná města a obce

10 Kč / 1 obyvatel
max. 40 000 Kč/ročně

ROZVOJ II
Spolky obcí (např. DSO, MAS,
Mikroregion aj.)

5 Kč / 1 obyvatel
max. 10 000 Kč/ročně

Členský
příspěvek
Členský
příspěvek

V případě duplicity členství města či obce, jako samostatného řádného člena ZnojmoRegionu i jako člena spolku
obcí, se do celkového počtu obyvatel spolku obcí nebude započítávat počet obyvatel daného města či obce, které
již samostatně hradí členské příspěvky ZnojmoRegionu.
Vstupní poplatek kompenzuje nutnost aktualizací i reprintu stávajících propagačních materiálu spolku
v elektronické a tiskové podobě. Jeho každoroční navýšení reflektuje již odvedenou práci stávajících členů
spolku a zohledňuje to, že první členové vstupovali do spolku v době, kdy ještě nebyla vybudovaná základní
infrastruktura, procesy ani marketingová aktivita.
Oproti znění stanov spolku ZnojmoRegion, z. s., (článek V. Vstupní poplatek) ze dne 5. 9. 2017 nedochází ke
zdvojnásobení výše vstupního poplatku, ale o jeho navýšení pouze o 20 % oproti roku předcházejícímu, čímž
je uplatňováno závěreční znění bodu V.2: „… nerozhodne-li valná hromada jinak“.
Pro nové členy přistupující až v druhé polovině kalendářního roku, tj. od 1. 7. 2020, platí členský příspěvek
ve výši 50 % roční sazby (pouze pro první rok členství). Jejich vstupní poplatek přitom zůstává v plné výši.
Speciální NEČLENSKÁ kategorie Partner se usnesením Valné hromady ZnojmoRegionu ze 9. 6. 2020 zcela ruší.
Ve Znojmě, dne 9. 6. 2020
Bc. Marie Tesařová
předseda Představenstva spolku ZnojmoRegion, z. s.
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