Odpady ve prospěch
obcí a měst

Přihláška základního člena
do spolku NAŠE ODPADKY, z. s.
se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice,
reg. Krajským soudem v Brně dne 13. 4. 2021 pod č. j. L 27572
IČ: 107 22 289
Obec/městys/město:
Kraj:

Okres:

Adresa:
IČ:
ID dat. schránky:
Počet obyvatel k 1. 1. 2021:

razítko

Starosta:
Telefon:

uvolněný – neuvolněný (zatrhněte)
E-mail:

Vstup do spolku NAŠE ODPADKY byl projednán a odsouhlasen zastupitelstvem
obce/městyse/města dne: …………………………

V……………………………………dne………………………

.....………………………………
za přihlašovanou obec/městys/město

Svým podpisem stvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s platnými stanovami NAŠE ODPADKY, z. s. (dále
jen „Spolek“) a zavazujete se respektovat výrok předsednictva Spolku, které schvaluje přijetí nových členů.
Dále se zavazujete plnit veškeré povinnosti člena Spolku, aktivně se podílet na spolupráci a naplňování cílů
Spolku, řídit se stanovami a vnitřními předpisy Spolku stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.
Svým podpisem souhlasíte se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby
Spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a také NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)
a předpisů souvisících. Tento souhlas poskytujete na dobu svého členství ve Spolku.
Zapsaný spolek se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice,
reg. Krajským soudem v Brně dne 13. 4. 2021 pod č. j. L 27572; IČ: 107 22 289

Odpady ve prospěch
obcí a měst
Členský příspěvek
Během roku, ve kterém členovi vzniklo členství ve Spolku, se výše ročního členského příspěvku
snižuje o ¼ ročního členského příspěvku za každé kalendářní čtvrtletí předcházející před čtvrtletím,
ve kterém členovi vzniklo členství. Částku a variabilní symbol zasílá předsednictvo Spolku spolu
s oznámením o přijetí za člena Spolku nebo později na vyžádání. Splatnost členského příspěvku je
v tomto případě stanovena vždy ke konci čtvrtletí, ve kterém členovi vzniklo členství.
Druh členství
Členové se základním členstvím do 1 500 obyvatel
Členové se základním členstvím od 1 501 do 6 000 obyvatel
Členové se základním členstvím od 6 001 do 48 000 obyvatel
Členové se základním členstvím nad 48 001 obyvatel

Výše ročního členského
příspěvku
4 500 Kč
3 Kč/obyvatel
2 Kč/obyvatel
1 Kč/obyvatel

Základní členové se stejným druhem členství a s počtem trvale hlášených osob nepřesahující
1 000 osob se mohou sdružit a platit společně jeden členský příspěvek. Členský příspěvek se dělí dle
počtu obyvatel sdružených obcí. Informaci o sdružení je třeba uvést níže nebo později do žádosti
o sdružení členů.

Název, adresa, IČ sdružené obce

Počet obyvatel sdružené obce

Sdružení členové na členské schůzi hlasují jako jeden člen dle § 11 odst. 3. stanov
spolku NAŠE ODPADKY, z. s.
Úhrady členských příspěvků probíhají vždy na začátku kalendářního roku do 31. 3. bezhotovostně
na číslo účtu 1035360537/6100.
Pro výpočet členského příspěvku základních a řádných členů je při vstupu do Spolku použita
hodnota počtu trvale hlášených osob, která je uvedena v přihlášce. Pro výpočet členského příspěvku
v dalších letech se vychází z nejaktuálnějšího údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem.
Členský příspěvek bude každý kalendářní rok počínaje rokem 2022 valorizován o 2 %
se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Zapsaný spolek se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice,
reg. Krajským soudem v Brně dne 13. 4. 2021 pod č. j. L 27572; IČ: 107 22 289

