Interní dokument

MAS České středohoří, z.s., specifikující postupy při přijímání nových členů,
ukládání sankcí a vyloučení

Preambule:
Tento dokument byl přijat za účelem bližší specifikace stanov, konkrétně čl. V. Členství ve
spolku. Určuje za splnění jakých podmínek lze přistoupit k přijetí člena spolku dle odst. 1 a
uplatnit sankce dle odst. 4 „napomenutí a vyloučení ze spolku“ tak, aby byl vůči všem
subjektům zachován identický postup.
Dotčená ustanovení stanov:
1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba, která zastupuje veřejné nebo
soukromé místní socioekonomické zájmy, souhlasí se stanovami spolku, dodržuje tyto stanovy a dodržuje
usnesení orgánů spolku. Zároveň má bydliště, sídlo nebo provozovnu na území MAS, nebo v něm prokazatelně
místně působí. Členství ve spolku vzniká na základě schválené písemné přihlášky valnou hromadou spolku.
O přijetí rozhodují členové spolku na své časově nejbližší valné hromadě. Přijetí člena se sděluje písemně
v případě, že zájemce o přijetí není přítomen na valné hromadě, která o přijetí rozhoduje. Spolek vede evidenci
členů. Evidence je zveřejněna na webových stránkách MAS. Tištěná podoba je k dispozici v kanceláři MAS.

3. Člen spolku má povinnost:
- být začleněn do jedné ze zájmových skupin
- chovat se čestně vůči spolku a zachovávat jeho vnitřní řád (§ 212 NOZ)
- platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny
- dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
- ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů spolku vzniklých v běžném roce, pokud valná hromada rozhodne
o jejich úhradě
- aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu
se zájmy spolku
- účastnit se zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se
stanovami a zájmy spolku:
- napomenout člena spolku, napomenutí provede písemně správní rada spolku
- vyloučení ze spolku - o vyloučení rozhoduje valná hromada.
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Článek I.
Přijímání nových členů
1. Projednávaný bod valné hromady „Přijímání nových členů“ musí být řádným bodem
valné hromady, o kterém byli členové MAS České středohoří informováni pozvánkou
na valnou hromadu. Tento bod nelze navrhnout dodatečně k doplnění.
2. Každý člen MAS České středohoří si může vyžádat od kanceláře MAS kopii písemné
přihlášky před jednáním valné hromady.
3. Účastník valné hromady s hlasovacím právem může navrhnout doložení bližších
informací o členu, který má být přijat. Může se jednat např. o stanovy, seznam členů
organizace, předmět činnosti, důvod žádosti o přijetí. Dále může žádat o přeložení
hlasování do další valné hromady, pokud nelze včas požadované podklady doložit
nebo účastníku nestačí údaje z přihlášky nebo ústního sdělení zájemce o členství na
valné hromadě.
Článek II.
Napomenutí člena spolku
1. Uplatnění sankce napomenutí člena spolku může navrhnout každý člen MAS České
středohoří.
2. Návrh na uplatnění této sankce je směřována písemnou formou kanceláři MAS České
středohoří. Návrh musí obsahovat následující náležitosti:
a) označení navrhovatele
b) označení subjektu, vůči kterému má být napomenutí směrováno
c) přesná specifikace důvodu, pro který má být sankce udělena (rozpor se stanovami
a zájmy spolku).
3. Kancelář zaeviduje návrh na sankci napomenutí a ve lhůtě tří pracovních dnů
informuje mailem všechny členy správní rady o jejím přijetí a obsahu.
4. Návrh na uplatnění sankce bude projednáván na nejbližším zasedání správní rady.
O výsledku hlasování bude informován:
a) v případě zamítnutí návrhu na přijetí sankce pouze navrhovatel
b) v případě udělení sankce bude informován navrhovatel a napomenutí bude
písemnou formou zasláno členu MAS, který porušil stanovy, zájmy.
5. Písemné napomenutí bude obsahovat odůvodnění se specifikací porušení stanov,
zájmů MAS České středohoří.
6. Proti napomenutí je možno podat písemné odvolání, ke kterému je oprávněn pouze
napomínaný subjekt. Odvolání lze podat kanceláři MAS do 15-ti kalendářních dnů od
doručení napomenutí. Odvolání musí obsahovat odůvodnění, proč je napomenutí
rozporováno. Odvolání bude projednávat správní rada na svém nejbližším jednání.
O výsledku odvolání bude písemně informován odvolatel i navrhovatel a výsledek
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rozhodnutí nemusí být písemně odůvodněn. Na základě odvolání lze původní
napomenutí zrušit.
7. O napomenutí člena spolku bude podána informace na nejbližší valné hromadě.
Článek III.
Vyloučení člena spolku
1. Projednávaný bod valné hromady „Vyloučení člena spolku“ musí být řádným bodem
valné hromady, o kterém byli členové MAS informováni pozvánkou na valnou
hromadu. Tento bod nelze navrhnout dodatečně k doplnění.
2. Návrh na vyloučení člena může podat kterýkoli člen spolku. Návrh zašle písemnou
formou kanceláři MAS a bude zařazen k projednání na nejbližším jednání valné
hromady. Návrh musí být v souladu se stanovami a musí obsahovat specifikaci
porušení stanov, pro které je vyloučení navrhováno. Pokud nebude návrh specifikaci
obsahovat, nebude zařazen na jednání valné hromady a navrhovatel o tom bude
písemně informován.
3. Navrhovatel i navržený na vyloučení mají možnost ústního vystoupení na valné
hromadě.
4. V případě nemožnosti účastnit se osobně valné hromady mají navrhovatel i navržený
na vyloučení právo na předání písemného vyjádření, které bude na valné hromadě
přečteno.
Článek IV.
Napomenutí a vyloučení z důvodu neúčasti na zasedání orgánů
Návrh na napomenutí a vyloučení z důvodu neúčasti na zasedáních orgánů lze podat
v následujících případech:
a) Napomenutí v případě neomluvené neúčasti v době 12-ti měsíců od poslední účasti
nebo posledního jednání, kterého se měl člen zúčastnit.
b) Vyloučení v případě neomluvené neúčasti v době 18-ti měsíců od poslední účasti
nebo posledního jednání, kterého se měl člen zúčastnit.
Článek V.
Platnost a účinnost
Tento interní dokument byl schválen 19. valnou hromadou MAS České středohoří, z.s.
Dne 13.1. 2015
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