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Stanovy
MAS Radbuza, z.s.
Článek 1.
Základní ustanovení
1. Název spolku založeného jako sdružení v souladu s ustanoveními zákona 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, a následně dle § 3045 zák. č. 89/2012 Sb. transformovaného na spolek, je
MAS Radbuza, z.s., dále jen „Spolek“.
2. Sídlem Spolku je nám. ČSA 24, 333 01 Stod.
3. Spolek je založen na dobu neurčitou.
4. Spolek působí na území vymezeném katastry všech obcí zapojených do činnosti Spolku (dále i
jen „území“), tvořícím celistvý územní celek bez izolovaných územních celků.
5. Spolek má nejméně 21 členů, přičemž přesáhne-li počet obyvatel území 41.999, musí mít Spolek
nejméně 1 člena na každých započatých 2.000 obyvatel území.
6. Území působnosti Spolku musí mít více než 10.000 a méně než 100.000 obyvatel a nesmí
zahrnovat města s více než 25.000 obyvateli.
7. Minimálně 51 % hlasovacích práv členů Spolku musí být tvořeno subjekty soukromého sektoru
(tzn. fyzické osoby či právnické osoby soukromého práva). Podíl veřejného sektoru (tj. zejména
obce a města) tedy nesmí přesáhnout 49 % hlasovacích práv členské základny.
8. Spolek je oprávněn podnikat a za tím účelem získávat živnostenská oprávnění či jiná
podnikatelská oprávnění. Účelem Spolku však není vytváření zisku, veškeré zisky z podnikání
musí být využity pro účely fungování Spolku. Spolek jako vedlejší činnosti vykonává obory
činnosti náležející do živnosti volné dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, v platném znění: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona". Účelem vedlejší činnosti je vždy jen podpora hlavních činností
v souladu s účelem spolku ve smyslu těchto stanov a účelné hospodářské využití majetku spolku.

Článek 2.
Cíle a předmět činnosti Spolku
1. Cíle Spolku jsou následující:
a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území obcí v působnosti Spolku, kterými jsou zejména
zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí,
b) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni,
c) zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a
středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy,
turistického ruchu, péče o památky, informatiky, aj.,
d) zabezpečení koordinovaného postupu členů Spolku při všestranném rozvoji výše uvedeného
území (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného
rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a
významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů.
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2. Za předmět činnosti Spolku se považují i takové akce a aktivity, kterých se neúčastní všichni
členové Spolku. V takovém případě je povinností Spolku dbát, aby jejich výsledky byly v
souladu se zájmy a záměry Spolku jako celku.
3. Tyto cíle bude Spolek naplňovat především na základě principů metody Leader, zejména
přístupem zdola nahoru a zapojením co nejvyššího počtu místních aktérů do rozvoje výše
uvedeného území a dále prostřednictvím realizace Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) a cílů v ní vytčených a při dodržování principu partnerství (spolupráce mezi
veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, nevládními neziskovými organizacemi a dalšími
subjekty).
4. Spolek bude svých cílů dosahovat především těmito prostředky:
a) plněním úkolů stanovených ve SCLLD Spolku,,
b) přípravou a realizací modelových projektů,
c) vzájemnou spoluprací členů Spolku,
d) vydáváním periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů,
e) organizováním konferencí, seminářů, besed a stáží,
f) poradenskou a informační službou,
g) pořádáním vzdělávacích aktivit,
h) organizací akcí zaměřených na rozvoj a propagaci regionu,
i) dialogem a spoluprací s veřejnoprávními a soukromými institucemi i širokou veřejností v rámci
výše uvedeného území,
j) navazováním kontaktů a spolupráce v České republice i v zahraničí,
k) analýzou a přebíráním zkušeností z České republiky a zahraničí.
5. Spolek může v souvislosti se svou činností uzavírat smlouvy o externím partnerství s fyzickými
osobami nebo právnickými osobami, které nejsou členy Spolku („externí partneři“). Externí
partneři Spolku musí mít na území trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí
prokazatelně na území působit. Externí partneři Spolku mohou být voleni do Výběrové komise,
navrhne-li jejich členství Výkonná rada Spolku.

Článek 3.
Členství
1. Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let a je plně svéprávná, či právnická osoba. Člen Spolku musí mít na území trvalé
bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
Přihláška k členství musí obsahovat kromě identifikace zájemce o členství též popis jeho
činnosti, vztahu k území a údaj o tom, v jaké zájmové skupině má zájem být členem. Přijetí obce
za člena Spolku a zařazení obce do území Spolku podléhá schválení příslušného orgánu obce
(obec nesmí být členem více Spolků s obdobnou povahou – MAS).
2. Členství ve Spolku (s výjimkou zakládajících členů, tedy členů, jejichž členství vzniklo při
založení Spolku) vzniká rozhodnutím Výkonné rady o přijetí člena. Dokladem o členství je
potvrzení o členství vydané Výkonnou radou. O přijetí či nepřijetí Výkonná rada uchazeče o
členství písemně vyrozumí. Podmínkou vzniku členství může být uhrazení vstupního členského
vkladu, rozhodne-li tak Valná hromada.
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3. Proti rozhodnutí Výkonné rady o nepřijetí za člena Spolku je možné podat písemné odvolání k
Valné hromadě, a to do třiceti dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je
adresováno Valné hromadě prostřednictvím Předsedy Spolku.
4. Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením člena oznámeným písemně Výkonné radě,
b) úmrtím či zánikem člena,
c) vyloučením člena rozhodnutím Výkonné rady při hrubém nebo opětovném porušení stanov nebo
pokud člen jedná proti zájmům Spolku a nezajistí nápravu ani po písemné výzvě Spolku;
rozhodnutí o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno.
d) zrušením Spolku.
5. O vyloučení člena Spolku podle článku 3 odstavce 4 písm. c) rozhoduje Výkonná rada
dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Proti rozhodnutí o zrušení členství podle článku 3
odstavce 4 písm. c) je možné podat odvolání k Valné hromadě, a to do třiceti dnů od doručení
písemného rozhodnutí o vyloučení členovi. Odvolání je adresováno Valné hromadě
prostřednictvím Předsedy Spolku.
6. Spolek je otevřen vstupu nových členů za podmínek uvedených v těchto stanovách, právních
předpisech a dalších dokumentech regulujících fungování Spolku, zejména pak pokynů a
metodik orgánů dohlížejících na fungování Spolku.
7. Člen se podílí na tvorbě majetku Spolku vkladem; není-li Valnou hromadou rozhodnuto jinak,
tvoří vklad každého člena souhrn jeho uhrazených členských příspěvků. Hradí-li člen při vstupu
do Spolku vstupní členský vklad, je jeho vkladem součet vstupního členského vkladu a jeho
uhrazených členských příspěvků.
8. V rámci činnosti Spolku se ustanovují zájmové skupiny, vymezené podle věcného zaměření
konkrétních členů v nich sdružených na konkrétní problematiku SCLLD. Jednotlivé zájmové
skupiny vymezí v souladu se SCLLD Výkonná rada, nevyhradí-li si tuto pravomoc Valná
hromada. Příslušnost k dané zájmové skupině je rozhodnutím člena, které však může být později
měněno jen se souhlasem Výkonné rady. Každý člen může být příslušný pouze k jedné zájmové
skupině. Každý člen Spolku musí být členem některé zájmové skupiny.

Článek 4.
Práva a povinnosti členů
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.
a)
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Každý člen má právo:
volit a být volen do všech orgánů Spolku,
účastnit se jednání orgánů Spolku,
vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami,
připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se
zájmy a záměry Spolku,
být pravidelně informován o činnosti Spolku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech
dokladů Spolku,
účastnit se akcí, které Spolek pořádá,
vystoupit ze Spolku.
Každý člen má za povinnost:
vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti Spolku,
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b) dodržovat stanovy a případné další předpisy Spolku,
c) realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů Spolku, je-li to v jeho
kompetenci a možnostech,
d) chránit majetek Spolku a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,
e) platit členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a termínu.
3. V případě zániku členství nemá člen nárok na majetkové vypořádání (likvidační zůstatek), ledaže
(i) jde o vystoupení na základě písemné dohody mezi členem a Spolkem anebo v případě zániku
členství z důvodu zániku Spolku bez právního nástupce a (ii) o majetkovém vypořádání rozhodne
Valná hromada.

Článek 5.
Orgány Spolku
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Orgány Spolku jsou:
Valná hromada
Výkonná rada
Dozorčí rada
Výběrová komise
Předseda a dva místopředsedové
S výjimkou Valné hromady může každý člen Spolku být členem pouze jednoho kolektivního
orgánu Spolku, a to vždy pouze se svým souhlasem. K účasti na jednáních, při hlasování jakož i
při jiných výkonech kompetencí člena orgánu Spolku, s výjimkou hlasování per rollam, může
člen orgánu udělit písemnou plnou moc zmocněnci.
3. Pravidla volby členů kolektivního orgánu spolku, včetně způsobu a kvóra pro výběr kandidátů,
mohou být upravena volebním řádem, který schvaluje Valná hromada.
4. Členové orgánů a osoby pracující pro MAS musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval jejich
činnost. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o střetu zájmů v určité otázce, je povinen tuto
skutečnost oznámit výkonné radě a vyčkat jejího rozhodnutí. Pochyby o nestrannosti nebo
předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba je nebo byla spojena se záležitostí, o které má
být rozhodováno, rodinným, pracovním, členským nebo smluvním poměrem. Do doby
rozhodnutí výkonné rady se ten, u něhož vznikly pochyby o střetu zájmů, nesmí účastnit
rozhodování ve věcech, k nimž se pochyby vztahují. Výkonná rada může rozhodnout o vyloučení
osoby ve střetu zájmů z dotčených rozhodování. Krajním případem může být rozhodnutí o
odvolání z funkce. Pokud střetem zájmů dotčená osoba tuto skutečnost výkonné radě neoznámí,
rozhodne výkonná rada poté, kdy tuto skutečnost zjistila, o dalším postupu. Rozhodnutím
výkonné rady ve věcech střetu zájmů nemohou být dotčena práva třetích osob, nabytá v dobré
víře.
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Článek 6.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členem Valné hromady je každý člen Spolku. Členové Spolku, kteří jsou právnickými osobami,
vykonávají svá práva pověřenou osobou, kterou je statutární orgán (člen statutárního orgánu)
anebo písemně k tomu zmocněná osoba.
3. Oprávněnost k zastupování člena ve Valné hromadě doloží zástupce člena – právnické osoby,
který není statutárním orgánem člena, písemným pověřením (plnou mocí).
4. Valnou hromadu svolává Výkonná rada minimálně jednou ročně. Výkonná rada je povinna
Valnou hromadu svolat, požádá-li písemně o svolání alespoň třetina členů Spolku, a to do 30 dnů
od doručení žádosti Předsedovi.
5. Datum a program jednání Valné hromady musí být uvedeny v pozvánce doručené písemně nebo
elektronickou poštou všem členům Spolku a zveřejněné na internetových stránkách Spolku, to
vše nejméně 10 dnů před termínem jednání. Členové valné hromady se zapisují do listiny
přítomných. Valná hromada je oprávněna rozhodovat o záležitostech výslovně neuvedených
v pozvánce na valnou hromadu, pokud takové záležitosti byly schváleny k projednání
nadpoloviční většinou všech členů.
6. Valná hromada rozhoduje o následujících záležitostech:
a) schvaluje jednací řád Valné hromady a volební řád pro volby do orgánů Spolku,
b) přijímá základní programové dokumenty Spolku a kontroluje jejich plnění,
c) schvaluje vnitřní předpisy MAS,
d) schvaluje plán činnosti Spolku na nadcházející období,
e) schvaluje zprávu o činnosti Výkonné rady a zprávu Dozorčí rady,
f) schvaluje rozpočet Spolku a jeho změny, výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku,
g) zřizuje povinné orgány MAS (rozhodovací, kontrolní a výběrový), určuje počet členů těchto
orgánů, jejich působnost, pravomoci a způsob jednání,
h) volí z členů Spolku členy Výkonné rady a Dozorčí rady,
i) volí členy Výběrové komise, a to z členů Spolku a za podmínek těchto stanov případně též
z externích partnerů,
j) odvolává členy Výkonné rady, Dozorčí rady a Výběrové komise,
k) rozhoduje o změně stanov Spolku,
l) rozhoduje o přeměně a o zrušení Spolku,
m) rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku členství člena Spolku,
n) rozhoduje o účasti Spolku v jiných profesních či zájmových organizacích,
o) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Výkonné rady o nepřijetí za člena Spolku a o vyloučení
člena,
p) stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků,
q) schvaluje územní rozsah působnosti spolku,
r) schvaluje SCLLD, způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr
projektů, tyto kompetence lze delegovat na Výkonnou radu z důvodu časové flexibility,
s) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti
MAS,
t) rozhoduje o dalších záležitostech, které si svým rozhodnutím do své kompetence vyhradí.
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7. Při hlasování na Valné hromadě má každý člen jeden hlas. Veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nemůže představovat více než 49 % přítomných hlasovacích práv na Valné
hromadě.
8. Valná hromada je schopná se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Není-li
přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení nadpoloviční většina všech členů, svolá
Výkonná rada náhradní valnou hromadu s totožným programem tak, aby se konala nejpozději do
30 dnů, tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Při
hlasování na náhradní Valné hromadě má každý člen jeden hlas. Veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nemůže představovat více než 49 % přítomných hlasovacích práv.
9. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, avšak rozhoduje-li o
odvolání proti rozhodnutí Výkonné rady o vyloučení člena, o výši a způsobu vypořádání
majetkového podílu člena, jehož členství zaniklo, o změně stanov, o změně jednacího řádu, o
přeměně nebo zrušení Spolku, o odvolání členů Výkonné rady a Dozorčí rady, je nutná alespoň
dvoutřetinová většina přítomných hlasů, nestanoví-li zákon většinu přísnější.
10. V případě rovnosti hlasů proběhne nové hlasování. V případě rovnosti hlasů i ve druhém
hlasování se má za to, že návrh nebyl přijat.
11. Z jednání Valné hromady je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných
musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku
hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků.
12. Podrobnosti o jednání Valné hromady upravuje jednací řád Valné hromady.
13. Valná hromada se může rovněž usnášet postupem per rollam. V případě rozhodování per rollam
zašle Výkonná rada všem členům písemný návrh rozhodnutí, obsahující zejména text
navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, poučení o nejméně 15-denní lhůtě pro doručení
vyjádření člena a podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě
Výkonné radě písemně souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, platí, že s
návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů Spolku.
Výsledek rozhodování, včetně dne, kdy bylo rozhodnuto, oznámí Výkonná rada všem členům
do 10 dní ode dne uplynutí lhůty pro doručení souhlasu s rozhodnutím per rollam; v oznámení
musí být minimálně uvedeno datum rozhodnutí a celé znění každého rozhodnutí a výsledek
hlasování ke každému rozhodnutí.

Článek 7.
Výkonná rada
1. Výkonná rada má 7 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou na období čtyř let. Výkonná rada
je rozhodovacím orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v období mezi konáním Valných
hromad a odpovídá Valné hromadě za plnění cílů Spolku.
2. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemůže představovat více než 49 % celkových
hlasovacích práv. Toto pravidlo se uplatní ve složení výkonné rady.
3. Do působnosti Výkonné rady zejména patří:
a) podávání informací o činnosti Spolku členům a veřejnosti,
b) zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností Spolku,
c) svolávání Valné hromady,
d) zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,
e) rozhodování o přijetí nového člena nebo vyloučení člena,
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
4.

5.
6.
7.

8.

9.

7

volba a odvolávání Předsedy a dvou místopředsedů ze členů Výkonné rady,
plnění usnesení Valné hromady,
koordinace činností při realizaci SCLLD Spolku, jednotlivých projektů a aktivit Spolku,
sledování a vyhodnocování realizace SCLLD Spolku, jednotlivých projektů a aktivit Spolku,
realizace spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty,
rozhodování o nákupu, využití a prodeji majetku Spolku; u majetku podléhajícímu zápisu do
katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence iniciace těchto zápisů,
schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s manažerem,
vymezení zájmových skupin, nevyhradí-li si tuto působnost Valná hromada,
vedení seznamu členů a partnerů s jejich právní formou, IČO, adresou a sektorovým začleněním
(veřejný, neziskový, podnikatelský) pro potřeby stanovení parity při rozhodování metodou
LEADER,
schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s manažerem pro realizaci SCLLD,
v případě pověření Valnou hromadou stanoví způsob hodnocení a výběru projektů, zejména
výběrová kritéria pro výběr projektů,
schvalování výzev k podávání žádostí o realizaci projektů,
výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu Výběrové
komise,
veškeré další činnosti a jednání, které zákon nebo tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného
orgánu Spolku.
Členem Výkonné rady může být volen jakýkoliv člen Spolku, splňující následující podmínky:
Fyzická osoba volená do Výkonné rady musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního
předpisu upravujícího živnostenské podnikání, tedy nesmí být pravomocně odsouzena pro
trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním,
anebo s předmětem činnosti Spolku anebo předmětem jejího podnikání, pokud se na ni nehledí,
jako by nebyla odsouzena. U právnické osoby volené do Výkonné rady musí uvedené podmínky
splňovat i ten, kdo právnickou osobu v radě zastupuje.
Výkonná rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů Výkonné rady.
Výkonná rada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Výkonné rady má
rovný hlas.
Jednání Výkonné rady svolává Předseda podle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně.
Mandát člena Výkonné rady zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena, úmrtím či
zánikem člena nebo odvoláním Valnou hromadou. V případě zániku mandátu v průběhu
funkčního období je na nejbližším jednání Valné hromady zvolen nový člen Výkonné rady, jehož
funkční období vyprší současně s funkčním obdobím stávajících členů. Pokud by byla ohrožena
usnášeníschopnost Výkonné rady, tedy poklesl-li by zánikem členství počet členů Výkonné rady
pod 4 (čtyři), končí členství ve Výkonné radě až volbou nového člena Valnou hromadou.
Z jednání Výkonné rady je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných
musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku
hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách členů Výkonné rady popř. dalších
účastníků jednání.
Výkonná rada může rozhodovat per rollam, ustanovení o rozhodování Valné hromady per rollam
se použije obdobně, s tím, že návrh usnesení rozesílá Předseda a souhlasy s usnesením jsou
doručovány Předsedovi.
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Článek 8.
Předseda a místopředsedové
1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, jedná jménem Spolku navenek; věcně, organizačně a
administrativně zajišťuje průběh jednání Výkonné rady, řídí jednání Výkonné rady a Valné
hromady, jedná jménem Spolku se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti.
2. Funkční období Předsedy a místopředsedů je čtyřleté, zaniká však vždy zánikem členství
Předsedy ve Výkonné radě. S volbou nové Výkonné rady musí být vždy znovu zvolen i Předseda
a místopředsedové.
3. Předseda přijímá zaměstnance Spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných
záležitostech Spolku; zastupuje Spolek jako zaměstnavatele vůči zaměstnancům Spolku.
4. Místopředsedové, jsou-li Výkonnou radou zvoleni, plní v plném rozsahu funkci Předsedy na
základě pověření Předsedy anebo v jeho nepřítomnosti a v tomto rozsahu jsou oprávněni
zastupovat Spolek navenek a podepisovat jménem Spolku.
5. Výkon funkce Předsedy a místopředsedy je neslučitelný s členstvím ve Výběrové komisi
Spolku.

Článek 9.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je volena Valnou hromadou na období čtyř let. Má tři členy, ze kterých na své
ustavující schůzi volí předsedu Dozorčí rady. Fyzická osoba volená do Dozorčí rady musí být
svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, tedy
nesmí být pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin
spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem činnosti Spolku anebo předmětem jejího
podnikání, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. U právnické osoby volené do
Dozorčí rady musí uvedené podmínky splňovat i ten, kdo právnickou osobu v Dozorčí radě
zastupuje.
2. Dozorčí rada má právo nahlížet do všech písemností Spolku a její k tomu pověřený člen je
oprávněn účastnit se po předchozím oznámení jednání zástupců Spolku se třetími osobami. Za
svou činnost odpovídá Valné hromadě.
3. Člen Dozorčí rady nesmí být členem Výkonné rady ani zaměstnancem Spolku.
4. Zasedání Dozorčí rady svolává a řídí Předseda Dozorčí rady.
5. Do působnosti Dozorčí rady patří:
a) sledování a kontrola veškeré činnosti Spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné
vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví Spolku,
b) předkládání zpráv o své činnosti Valné hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně,
c) projednávání stížností členů,
d) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku,
e) dohled nad tím, že Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS
a SCLLD,
f) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů Spolku a kontrola tam obsažené údajů,
g) svolávání zasedání Valné hromady a Výkonné rady, jestliže to vyžadují zájmy Spolku,
h) kontrola metodiky způsobu výběru projektů Spolku a její dodržování,
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i) kontrola vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
j) monitoring a hodnocení SCLLD, zpracovávání a předkládání indikátorového a evaluačního plán
SCLLD ke schválení Valné hromadě.
6. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, každý člen má rovný hlas.
7. Předseda Dozorčí rady má právo účastnit se zasedání Výkonné rady s hlasem poradním.
8. O skončení členství v Dozorčí radě platí obdobně čl. 7. odst. 6 těchto stanov, s tím, že počet
členů Dozorčí rady nesmí klesnout pod 2 (dva).

Článek 10.
Výběrová komise
1. Každé rozhodnutí Výběrové komise musí splňovat podmínku zastoupení soukromého sektoru
minimálně 51 %. Výběrová komise má lichý počet členů stanovený Valnou hromadou, ze svých
členů volí předsedu Výběrové komise.
2. Výběrová komise:
a) Provádí předvýběr projektů podle objektivních výběrových kritérií.
b) Sestavuje seznam projektů v pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.
c) Vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.
3. Členy výběrové komise volí Valná hromada; je-li členem Výběrové komise právnická osoba,
musí zmocnit konkrétní fyzickou osobu, která ji ve Výběrové komisi bude zastupovat, jinak ji
zastupuje kterýkoli člen jejího statutárního orgánu.
4. Členové Výběrové komise jsou voleni na funkční období, jehož délku schvaluje Valná hromada,
nejdéle však na jeden rok. Nerozhodne-li Valná hromada o jiné délce funkčního období, je
funkční období členů Výběrové komise jednoroční.
5. Opakované zvolení do Výběrové komise je možné.
6. Fyzická osoba volená do Výběrové komise musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního
předpisu upravujícího živnostenské podnikání, tedy nesmí být pravomocně odsouzena pro
trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním,
anebo s předmětem činnosti Spolku anebo předmětem jejího podnikání, pokud se na ni nehledí,
jako by nebyla odsouzena. U právnické osoby volené do výběrové komise musí uvedené
podmínky splňovat i ten, kdo právnickou osobu ve výběrové komisi zastupuje.
7. Zasedání výběrové komise svolává Předseda Výběrové komise.
8. Jednání Výběrové komise řídí Předseda Výběrové komise a v jeho nepřítomnosti pověřený člen
Výběrové komise.
9. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Každý člen má
rovný hlas; podmínkou platnosti rozhodnutí však vždy je, aby veřejný sektor ani žádná z
jednotlivých zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.

Článek 11.
Zásady hospodaření a majetek Spolku
1. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních předpisů a
zásad hospodaření a podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
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2. Majetek Spolku tvoří zejména dotace, příspěvky z veřejných rozpočtů, dary a příspěvky
fyzických a právnických osob, členské příspěvky, odkazy.
3. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn Předseda a jím jmenovitě
písemně pověřené osoby podle zásad hospodaření, s tím, že přitom jsou povinni respektovat
pokyny udělené Výkonnou radou a/nebo Valnou hromadou.
4. K bezhotovostnímu platebnímu styku může Spolek zřizovat účty u peněžních ústavů s
podpisovým právem Předsedy a popř. místopředsedů a manažera.
5. V souladu s předmětem své činnosti je Spolek oprávněn přijímat svým jménem finanční
prostředky, manipulovat s nimi a odpovídat za jejich užití i v případě, že jsou určeny na akce
nebo aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů Spolku. Pokud jde o finanční
prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. podle zákona o rozpočtových pravidlech,
apod.), účtuje o nich Spolek samostatně podle platných právních předpisů a podmínek
stanovených poskytovatelem finančních prostředků.
6. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která odpovídá veškerým svým majetkem za
nesplnění povinností vůči třetím osobám.
7. Majetek Spolku může být použit jen k realizaci předmětu činnosti Spolku, jak je vymezen v
těchto stanovách.
8. Spolek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován Výkonnou radou
vždy na následující kalendářní rok a předkládán ke schválení na nejbližším jednání Valné
hromady. Nedojde-li ke schválení rozpočtu Valnou hromadou před začátkem příslušného
kalendářního roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu Valnou
hromadou rozpočtem předešlého kalendářního roku (pravidlo rozpočtového provizoria).
Vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku.
9. Valná hromada je oprávněna v případě ztráty Spolku uložit členům, aby se na ztrátě podíleli
mimořádnými členskými příspěvky.

Článek 12.
Zrušení a zánik Spolku
1. Spolek se zrušuje na základě rozhodnutí Valné hromady, a to dnem uvedeným v rozhodnutí.
Zrušení může být provedeno s likvidací nebo bez likvidace, pokud majetek Spolku přechází na
právního nástupce.
2. Při zrušení Spolku s likvidací jmenuje Valná hromada likvidátora, který zabezpečí majetkové a
právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost
likvidátora. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži Spolku.
3. V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech závazků bude přebytek vypořádán na
základě usnesení Valné hromady.
4. Spolek se dále zrušuje, nejsou-li naplněny základní podmínky fungování spolku, uvedené v čl.
1. těchto stanov, anebo rozhodnutím soudu o zrušení Spolku; v těchto případech bude rovněž
provedena likvidace.
5. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.
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Článek 13.
Další ustanovení
1. Činnost kanceláře MAS řídí manažer, který je v pracovně právním vztahu ke Spolku. Pracovně
právní vztah manažera ke Spolku je překážkou volitelnosti do povinných orgánů MAS.
2. Spolek je povinen mít své internetové stránky, které obsahují minimálně:
a) zřizovací dokumenty (stanovy atd.),
b) aktuální seznam členů, externích partnerů a zájmových skupin,
c) adresu sídla a kanceláře Spolku, konzultační hodiny a kontaktní údaje,
d) mapu územní působnosti,
e) výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku,
f) seznamy členů jednotlivých orgánů.
3. Předseda vede seznam členů Spolku, v němž jsou evidována jména (názvy), adresy a další
potřebné identifikační údaje členů Spolku a dále údaj o tom, do jaké zájmové skupiny člen náleží
a zda se jedná o člena z oblasti soukromoprávní či veřejnoprávní.

Článek 14.
Závěrečné ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 27.4.2017.
2. Přijetí těchto stanov nemá vliv na platnost jednání Spolku před přijetím těchto stanov, ani na
trvání funkčních období členů orgánů Spolku, založených před přijetím těchto stanov.
3. Předseda Spolku ve lhůtě 15 kalendářních dnů po schválení změny Stanov zajistí předání úplného
znění Stanov veřejnému rejstříku k provedení zápisu podle platné legislativy.
Ve Stodě dne 27.4.2017

_______________________________
Ing. Jan Bostl
obec Kvíčovice - Předseda Spolku
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