Stanovy spolku
Preambule
Místní akční skupina MAS České středohoří, z.s.(dále jen MAS) je zapsaným spolkem podle
§ 214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Čl.1
Název a sídlo
Název: MAS České středohoří, z.s.
Sídlo: Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice

Čl.2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje
zájem na vzájemné spolupráci při hospodářském a kulturním rozvoji regionu. Spolek je právnickou
osobou podle českého práva, s působností v regionu Českého středohoří.

Čl.3
Základní cíle spolku
Základními cíli jsou zejména:
Příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny České
středohoří směřující ke zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech
prostřednictvím aktivního získávání a rozdělování prostředků a prostřednictvím vlastní činnosti.

Čl.4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti jsou zejména:
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1. Získávání a rozdělování prostředků na financování rozvojových projektů v regionu v rámci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Činnost v rámci SCLLD je oddělena od vedlejší
hospodářské činnosti spolku.
2. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) regionu České středohoří
- průzkumy, analýzy, expertízy, předběžné studie
- získávání dotací a grantů, realizace vlastních projektů v regionu
- kulturní, společenské a zábavné akce související s tématem zlepšování kvality života a životního
prostředí ve venkovských oblastech (festivaly, slavnosti, poutě apod.)
- vzdělávání
- informace pro uživatele
- propagace, vnitřní komunikace
- služby nezbytné pro hospodářství a život obyvatelstva na venkově
- podpora pracovních aktivit
- uplatnění nových služeb
- vytváření a obnova multifunkčních společenských prostor
- posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou veřejnost
- modernizace veřejných služeb
- podpora iniciativ majících za cíl využívání obnovitelných zdrojů paliv a energie
- studie a práce v oblasti ochrany rázu krajiny
- aktivity, jejichž cílem je integrace slabších vrstev obyvatelstva do společnosti a jejich podpora.
3. Spolupráce s regionální rozvojovou agenturou a referáty regionálního rozvoje krajských úřadů.
4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování regionálních
projektů.
5. Podpora a rozvíjení vzniku a rozvoje spolkové činnosti a partnerství.
6. O předmětech vedlejší hospodářské činnosti rozhoduje správní rada. Vzhledem k tomu, že vedlejší
hospodářská činnost je provozována za účelem zisku, musí k její realizaci mít spolek živnostenské
oprávnění s výjimkou činností, které jsou z působnosti živnostenského zákona vyloučeny, např.
pronájem nemovitostí nebo činnosti, které jsou vykonávány na základě povolení jiných orgánů.
K realizaci vedlejší hospodářské činnosti nelze použít prostředky z veřejných zdrojů.
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Čl.5
Členství ve spolku
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.

2. Člen spolku má právo:
- zúčastnit se valné hromady
- účastnit se na hlasování valné hromady
- být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást
otázky
- být začleněn do jedné ze zájmových skupin
- být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích
z členství ve spolku.

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.
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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.
5. Členství ve spolku zaniká:
- vystoupením - vystoupení člena spolku se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi
správní rady
- vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada
- zánikem člena - právnické osoby
- úmrtím člena - fyzické osoby
- zánikem spolku
- neuhrazením členského příspěvku.

Čl.6
Organizační uspořádání
1. Strukturu spolku tvoří zejména:
- valná hromada
- správní rada
- dozorčí rada
- výběrová komise
- vedoucí zaměstnanec SCLLD
- další orgány.
Povinnými orgány jsou valná hromada, správní rada, dozorčí rada a výběrová komise. Jeden člen může
být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.

2. Valná hromada je nejvyšší orgán MAS, tvoří jí všichni členové MAS, přičemž veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv. Tato podmínka se zjišťuje při
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každém zasedání valné hromady. V případě, že není účastníky konkrétního zasedání naplněna, provádí
se přepočet hlasů. Valná hromada se koná zpravidla 2x ročně, minimálně však 1x ročně, svolává ji
předseda správní rady a to minimálně 14 dní před jednáním. Z jednání je pořizován zápis.
- Schvaluje svůj jednací řád.
- Rozhoduje o přijetí nebo vyloučení členů spolku.
- Schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření a koncepci hospodaření spolku.
- Schvaluje, doplňuje a mění stanovy spolku.
- Nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) v územní působnosti MAS.
- Zřizuje rozhodovací, výběrový a kontrolní orgán a volí jejich členy.
- Určuje počet členů, pravomoci, způsob volby a odvolání a způsob jednání povinných orgánů
- Schvaluje analytickou a strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
- Stanovuje členské příspěvky.
- Rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.
- Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány
spolku.
- Každý člen má jeden hlas, valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů, pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
2.1 Náhradní zasedání valné hromady
-

Nesejde-li se usnášeníschopná většina členů valné hromady do 30 minut po stanoveném
termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a lze zahájit náhradní zasedání
valné hromady.
Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
K platnosti usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
Při rozhodování náhradního zasedání musí být dodržena podmínka, že veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49% hlasovacích práv, tzn. že se případně
provede přepočet hlasů.

3. Správní rada řídí společnost mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji 7 členů, zvolených valnou
hromadou ze členů MAS. Volí předsedu a místopředsedu ze svých řad. Je rozhodovacím orgánem
podle Metodiky pro standardizaci MAS.
Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z členů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
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Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné.
Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního
předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku
splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje
Mandát členů je čtyřletý a lze jej obnovit novou volbou. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně
však čtyřikrát ročně. Předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Správní rada je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu
většiny přítomných. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků (per-rollam). Z jednání se pořizuje zápis.
Správní rada:
-

-

Zasedání svolává a řídí předseda.
Je řídícím orgánem spolku, rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou v kompetenci
valné hromady nebo jiného orgánu.
Schvaluje implementační část, akční plán a jednotlivé programové rámce Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje
Schvaluje evaluační plán SCLLD
Schvaluje vnitřní předpisy.
Připravuje jednání valné hromady.
Kontroluje činnost vedoucího zaměstnance SCLLD a případných dalších pracovníků spolku.
Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem SCLLD.
Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávních vztahů s pracovníky ve vedlejší hospodářské
činnosti.
Schvaluje a kontroluje plnění rozpočtu MAS.
Schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, vč. výběrových kritérií
Schvaluje výzvy k podávání žádostí.
Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise.
Při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 50% hlasů členům, kteří nejsou veřejnými
orgány.
Rozhoduje o vytvoření zájmových skupin.
Předseda správní rady svolává Valnou hromadu zpravidla 2x ročně, minimálně však 1x ročně.
Správní rada je statutárním orgánem spolku. Za správní radu jedná předseda, který
zastupuje spolek navenek, při nepřítomnosti předsedy správní rady jej zastupuje
místopředseda správní rady.
Způsob podepisování: předseda nebo místopředseda správní rady připojí k názvu MAS svůj
podpis.

4. Dozorčí rada.
-

Členové kontrolního orgánu musí být voleni ze členů MAS. Tvoří ji 3 členové.
Kontrolní orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
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-

-

-

Mandát členů je čtyřletý a lze jej obnovit novou volbou. Dozorčí rada se schází podle potřeby,
nejméně však dvakrát ročně. Předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Z jednání
se pořizuje zápis.
Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné.
Je-li členem kontrolního orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí
tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní
činnosti.
Projednává výroční zprávy MAS.
Dohlíží, zda MAS vykonává činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti a kontroluje tam
obsažené údaje.
Svolává mimořádné jednání valné hromady a správní rady, jestliže to vyžadují zájmy MAS.
Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání
žadatelů proti výběru MAS.
Zodpovídá za monitoring a hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(zpracovává a předkládá ke schválení správní radě evaluační plán SCLLD MAS a dohlíží na
jeho plnění).

5. Výběrová komise.
-

-

-

Tvoří ji minimálně 9 členů.
Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně
místně působí. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji
v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
Mandát členů je čtyřletý a lze jej obnovit novou volbou.
Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné.
Je-li členem výběrového orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí
tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 50% hlasů členům, kteří nejsou veřejnými
orgány.
Výběrový orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
Z jednání se pořizuje zápis.

Do jeho kompetence spadá zejména:
-

předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto
operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.
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6. Vedoucí zaměstnanec SCLLD
Je pracovním orgánem spolku a plní úkoly stanovené organizačním řádem. Je vedoucím
zaměstnancem pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v územní
působnosti MAS. Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávních vztahů s dalšími pracovníky pro
realizaci SCLLD. Je odpovědný správní radě a valné hromadě a je povinen odpovídat na dotazy členů
spolku.
Poskytuje informace o hospodaření členům spolku na valné hromadě a při zasedání správní rady.
Předkládá Výroční zprávu ke schválení valné hromadě zpravidla nejpozději do konce 1. pololetí
následujícího roku. Rozhoduje samostatně o dispozici s finančními prostředky v souladu se schváleným
rozpočtem spolku.

Čl.7
Hospodaření spolku
1. Majetek spolku vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů.
2. Majetek dále vzniká z vedlejší hospodářské činnosti, pokud ji spolek provozuje. Účelem provozování
vedlejší hospodářské činnosti je získávání finančních prostředků pro hlavní činnost, uvedenou v Čl. 4,
odst. 1,2 těchto stanov.
Spolek důsledně účetně odděluje náklady a výnosy hlavní a vedlejší hospodářské činnosti.
3. Koncepci hospodaření spolku schvaluje valná hromada.
4. Po skončení hospodářského roku podává vedoucí zaměstnanec SCLLD správní radě zprávu
o výsledku hospodaření.

Čl.8
Závěrečná ustanovení
1. Spolek zaniká buď zrušením schváleným valnou hromadou, fúzí spolků nebo zrušením ze strany
soudu.
2. Likvidace se řídí ustanovením § 269-273 občanského zákoníku. Likvidační zůstatek převede
likvidátor na členy rovným dílem, nebo na právnickou osobu s obdobnou činností, nebo na obec nebo
svazek obcí na základě rozhodnutí správní rady.
3. Stanovy mohou být měněny nebo doplněny pouze rozhodnutím valné hromady.
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Tyto stanovy byly schváleny 26. valnou hromadou dne: 15. června 2021

a nabývají platnosti dne 16.června 2021

Alena
Vacková
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09:23:17 +02'00'

Alena Vacková
předsedkyně správní rady
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