Podmínky registrace a schválení členství v Místní akční skupině Hlinecko, z. s.
o
o

Zájemce o členství v MAS doručí do kanceláře MAS vyplněnou přihlášku, která bude podepsána
statutárním zástupcem organizace nebo osobou oprávněnou a bude na ní uvedeno jméno zastupující
osoby a kontakt na ni a zvolí zájmovou skupinu podle své převažující činnosti.
Nejbližší Valná hromada projedná přihlášku a vstup nového člena.

Po schválení členství Valnou hromadou se stává zájemce členem spolku se všemi právy i povinnostmi.

Členství ve spolku
Členství ve spolku je dobrovolné.
Členem spolku se mohou stát fyzické či právnické osoby na základě písemné přihlášky, pokud takový subjekt:
o má na území působnosti spolku bydliště, sídlo, provozovnu nebo na daném území prokazatelně působí a
současně
o zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy.
Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Valné hromady spolku o přijetí nového člena. Součástí písemné
přihlášky musí být výslovný souhlas se stanovami spolku.
Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující
činnosti. Člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
Seznam zájmových skupin schválený Valnou hromadou 18.9.2014
o Průmyslová výroba a služby
o Cestovní ruch a služby
o Zemědělství a lesnictví
o Vzdělávání
o Zajištění a rozvoj občanské vybavenosti
o Životní prostředí
o Sociální služby a aktivity
o Bezpečnost a prevence
o Sport
o Volný čas, kultura, zábava, prorodinné aktivity
o Historie, tradice, kulturní dědictví

Práva a povinnosti člena spolku
Člen spolku má právo zejména:
o aktivně se účastnit činnosti spolku,
o účastnit se zasedání orgánů spolku. Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji
v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem
rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího
živnostenské podnikání a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten,
kdo tuto právnickou osobu zastupuje,
o předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku a jejich orgánů,
o navrhnout Valné hromadě jmenování a odvolávání členů orgánů spolku,
o být volen do orgánů spolku, přičemž jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze
jednoho povinného orgánu ve smyslu Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v
programovém období 2014-2020,
o zplnomocnit jiného člena orgánu pro hlasování v orgánu; může však zplnomocnit pouze člena stejné
zájmové skupiny
o zastoupit jiného člena orgánu při hlasování v orgánu, na jednom zasedání může zastoupit maximálně 2
členy orgánu; tito zastoupení členové musí být členy stejné zájmové skupiny jako zmocněnec

o
o
o
o
o

ve své nepřítomnosti na zasedání některého z orgánu být informován o obsahu rozhodnutí formou
zápisu
požadovat písemný záznam jiné odpovědi nebo názoru při hlasování v zápisu ze zasedání orgánu
účastnit se akcí pořádaných spolkem,
využívat informací, se kterými spolek disponuje,
předkládat Kontrolní komisi podněty ke kontrole.

Člen má povinnost zejména:
o vykonávat práva a povinnosti vyplývající z členství osobně; s výjimkou možnosti nechat se zastoupit na
zasedání valné hromady,
o přispívat svou činností k tvorbě a uskutečňování strategie regionu a k obnově venkova a rozvoji
regionu,
o dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy,
o dodržovat přijatá usnesení Valné hromady a Představenstva,
o účastnit se zasedání Valné hromady,
o v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit, plnění úkolů stanovených Valnou hromadou, nebo
poskytovat potřebnou součinnost,
o platit roční členské příspěvky ve výši schválené každoročně Valnou hromadou spolku, a to v termínu a
způsobem stanoveným spolu se schválením výše příspěvků,
o nevystupovat ze spolku v nevhodné době či k újmě ostatních společníků, s výjimkou vážných důvodů k
vystoupení (zejména v případě vážné nemoci či dlouhodobého pobytu v zahraničí),
o při přijetí některé z funkcí v orgánech spolku bude tuto funkci vykonávat s loajalitou ke spolku,
pečlivostí a potřebnou znalostí tak, aby spolku nevznikla škoda.

Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
o
o
o
o
o
o

písemným oznámením člena o vystoupení,
vyloučením člena,
úmrtím člena - fyzické osoby,
zánikem člena - právnické osoby,
zrušením spolku,
nezaplacením členského příspěvku.

Člen spolku může být vyloučen ze spolku z důvodu závažného porušení povinností vyplývajících z členství
ve spolku postupem podle §239 Občanského zákoníku. O vyloučení rozhoduje vždy Valná hromada. Za závažné
porušení povinností vyplývajících z členství se považuje např. trojnásobná neúčast v řadě bez omluvy na
zasedání Valné hromady.
Členství ve spolku zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v dodatečné přiměřené lhůtě
stanovené ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn. K zániku členství dojde
ke konci kalendářního roku, v němž člen nezaplatil členský příspěvek.

Členské příspěvky
Výši ročních členských příspěvků stanovuje a mění Valná hromada spolku. Jsou stanoveny v následující výši:
Obce

8 Kč/1 obyvatel

Spolky, neziskové organizace, školy

1.000,- Kč

Podnikatelé 0-9 zam.

2.000,- Kč

Podnikatelé 10-24 zam.

5.000,- Kč

Podnikatelé 25-49 zam.

10.000,- Kč

Podnikatelé nad 50 zam.

20.000,- Kč

