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spo|ku Místníakčnískupina Hlinecko, z. s.
Preambule

Místníakčnískupina H|inecko' z. s. vznik|a jako občanskésdruženípod|e zákona č. 83/1990 sb',
osdružování občanů.od 1. |edna 2014 se její právní poměry řídízákonem č,89/2012 sb., občanský
zákoník. V programovém období zoo7-2ol3 díky postavení Místníakčnískupiny (dá|e také jen
,,MAs')
pomáha|a rozvíjet veřejný i soukromý sektor v její územnípůsobnosti' jejím záměrem je vtéto
činnosti
pokračovat i nadá|e pod právníformou spolku.
Č|ánek r

Základní ustanovení
1.1 Místníakční
skupina HIinecko, z' s' je spo|kem, samosprávným a dobrovo|ným svazkem jeho č|enů.

svou činnost na územídefinovaném Místníakčnískupinou H|inecko, z. s. (dá|e také
působnosti
územní
spo|ku,,).
,,v
1.3 Místníakčnískupina H|inecko, z. s. je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyp|ývající.
1.2 Vykonává

Č|ánek z

Název
2.1 Název spo|ku: Místníakčnískupina Hlinecko, z. s. (dále také jen ,,spo|ek,,)

č|ánek e

Sídlo
3.1 Síd|em spo|ku je: Hlinsko, PsČ 539 01'

Č|ánek +
Úče|. h|avní a vedleišíčinnosti spolku

4't Účelem spo|ku

o
o
o

je:

rozvíjenímezisektorové spo|upráce metodou Leader Ve prospěch komunitně vedeného

místního rozvoje,
aktivizace obyvate|stva a subjektů na územíspo|ku do veřejně prospěšné činnosti,
dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných,
uskutečňování dalšíchzáměrů, které jsou v sou|adu s úče|emspo|ku a se zájmy č|enů,
zajišťováník tomu potřebných finančních,|idských, materiá|ních, informačních a da|ších
zdrojŮ,
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propagace územía spolupráce

o

na

regioná|ní, národní a

HNAS

í*llinecko
\-

mezinárodníúrovni.

4.2 Hlavní činnostíspo|ku je:

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

zpracování rozvojových dokumentů územíspo|ku (Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje územíspo|ku(scLLD), Strategické plány Leader, integrované plány, programové rámce
apod.),

příprava a realizace investičníchi neinvestičníchprojektů, které jsou v sou|adu se Strategií
rozvoje územíspo|ku jak z národních zdrojů, tak i ze zdrojů EU,
aktivní spo|upráce jednot|ivých č|enůspolku a spo|upráce s da|šímipartnerskými spo|ky, resp.
fyzickými a právnickými osobamiv rámci ČR a EU,
spo|upráce s da|šími MAS v ČR i v zahraničí,
z|epšení kva|ity života ve venkovské ob|asti,
péčeo přirozený ráz venkova a venkovského osíd|ení(estetická krajina, zachova|á příroda),
posí|enímístníhoekonomického prostředí a zvýšenízaměstnanosti ve všech oblastech
(výroba, sIužby, obchod, zemědě|ství...),
ochrana a péčeo krajinu a CHKo, zachování zdravého životníhoprostředí a zhodnocení
přírodního dědictví,
zachování a obnova ku|turního dědictvíve vazbě na cestovní ruch,
zachovánía podpora historických tradic,
rozvoj cestovního ruchu ve vazbě na sportovně rekreačnía volnočasové aktivity,
vytváření podmínek pro nejširšíspo|upráci při obnově a rozvoji regionu,
propagace obnovy venkova,
účastpři obnově venkova na národní i evropské úrovni,
zvyšování způsobi|osti místníchaktérůpro Vypracovávání a provádění operací, včetně jejich
schopnostív oblasti projektovéh o řízení,
vzdě|ávánísvých č|enůi regioná|ních aktérů
k dosažení úče|uusi|uje spo|ek na zák|adě Vypracované integrované strategie CLLD o uzavření
smluv a dohod s pověřenými organizacemi zastupujícími jednotlivé operačníprogramy (dá|e
jen ,,oP,.) EU. V oblastech jednot|ivých oP můžespo|ek provádět a zajišťovat podle nabídky a
možnosti jednotIivých programů
:

.

a
I

I
I
I
I

veškeréstanovené administrativní činnosti spojené s přÚmem, výběrem a kontrolou
projektů předk|ádaných žadate|i z územípro účastvjednotlivých oP, u některých oP
případně pouze dohodnutou úroveň animace a podporu aktérův regionu (podporu
absorpčních kapacit),
výběr projektů tak, aby by|y nap|něny strategické cíle vzeš|éz rozvojové strategie území,
spo|upráci veřejných institucí, neziskových subjektů, podnikate|ských subjektů a zapojení
místních obyvatel do rozhodovacích procesů,
kontakt mezi žadate|i a zpracovate|i projektů,
konzu|tace probIematiky s žadateli,
harmonizaci záměrů s požadavky státnísprávy a místnísamosprávy,

sIedování průběhu provádění strategie komunitně vedeného místníhorozvoje

a

podporovaných operací a vykonávání zv|áštních hodnotícíchčinnostísouvisejícíchs touto
strategií.

í;
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da|šísouvisející činnosti vyp|ývajícípro spo|ek z pravide| .
organizačních pokynů jednot|ivých ministerstev Čnpro poskytování dotací ze státního
rozpočtu v rámcitohoto programu,
Vypracování v|astního záměru nebo žádosti pro účastv některém z oP nebo iniciativ
Evropské unie nebo dotačníchtitu|ů ČR, nadacíčirůzných asociací,
Vypracování spo|ečných záměrů nebo žádosti s ostatními místnímiakčnímiskupinami v ČR
pod|e navrženého tématu pro účastv některém z oP nebo iniciativ EU, dotačních titu|ů čR,
nadací či různých asociací'

4.3 Vedlejšíčinnosti spo|ku je:
výroba, obchod a s|užby neuvedené v přílohách L až 3 živnostenského zákona,

o
o
o

prodej kvasného |ihu, konzumního |ihu a lihovin
činnost podnikateIských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
da|šívzdě|ávání
Č|ánek s
DaIšíinformace o spolku

5.1Spo|ek je iniciačníma řídícímspo|kem v rámci Komunitně vedeného místníhorozvoje (dá|e jen
,,CLLD") a iniciativy LEADER.
Č|ánek o

členstvíve spotku
6'1 Členstvívespo|ku je dobrovotné.
6.2 č|enem spo|ku se mohou stát fyzické či právnické osoby na zák|adě písemnépřih|ášky, pokud takový
subjekt:

a)

má na územípůsobnosti spo|ku byd|iště, sídlo, provozovnu nebo na daném územíprokazate|ně působía

současně

b)

zastupuje veřejné nebo soukromé místnísocioekonomické zájmy.

6.3 členstvíve spo|ku vzniká rozhodnutím Va|né hromady spolku o přijetí nového č|ena. Součástí
písemné přihlášky musíbýt rnislovný souh|as se stanovami spo|ku.
6'4 č|en spo|ku má právo zejména:
aktivně se účastnitčinnosti spo|ku,
účastnitse zasedáníorgánů spo|ku.
předk|ádat návrhy a podněty k činnosti spo|ku a jejich orgánů,
navrhnout VaIné hromadě jmenovánía odvo|ávání č|enůorgánů spo|ku,
být vo|en do orgánů spo|ku, přičemžjeden člen můžeb'ýt kromě nejvyššíhoorgánu členem

o
o
o
o
o

o

pouze jednoho povinného orgánu ve smyslu Metodiky pro standardizaci místních akčních
skupin V programovém období 2074-2020,
zp|nomocnit jiného člena orgánu pro h|asovánív orgánu; můževšak zp|nomocnit pouze člena
stejné zájmové skupiny
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zastoupit jiného č|ena orgánu při h|asování v orgánu,
zasedání můžezastoupit maximá|ně 2 č|eny orgánu; tito zastoupení č|enovémusí být č|eny
stejné zájmové skupiny jako zmocněnec
o ve své nepřítomnosti na zasedání některého z orgánu být informován o obsahu rozhodnutí
formou zápisu
o požadovat písemný záznam j|né odpovědi nebo názoru při h|asování v zápisu ze zasedání
orgánu
o účastnitse akcí pořádaných spo|kem,
o využívatinformací, se kterými spo|ek disponuje,
o předkládat Kontro|níkomisi podněty ke kontro|e.
6.5 Č|en má povinnost zejména:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

vykonávat práva a povinnosti vyp|ývající z č|enstvíosobně; s výjimkou možnosti nechat se
zastoupit na zasedání valné hromady,
přispívat svou činnostíktvorbě a uskutečňování strategie regionu a k obnově venkova
a rozvoji regionu,
dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy,
dodržovat přijatá usnesení VaIné hromady a Představenstva,
účastnitse zasedáníVaIné hromady,
v rámci své působnosti reaIizovat, popř. zabezpečit, pInění úko|ůstanovených VaInou
hromadou, nebo poskytovat potřebnou souči n nost,
p|atit ročníč|ensképříspěvky ve výši schvá|ené každoročněVa|nou hromadou spo|ku, a to
v termínu a způsobem stanoveným spo|u se schvá|ením výše příspěvků,
nevystupovat ze spo|ku v nevhodné době či k újmě ostatních spo|ečníků,s výjimkou vážných
důvodůk vystoupení (zejména v případě vážné nemoci či d|ouhodobého pobytu v zahraničí),
při přijetí některé z funkcí v orgánech spolku bude tuto funkci vykonávat s loajalitou ke
spo|ku, peč!ivostí a potřebnou zna|ostí tak, aby spolku nevznikla škoda.

6'6 členstvíve spo|ku zaniká:
o písemným oznámením č|ena o vystoupení,
o vy|oučenímč|ena,
o úmrtímč|ena - fyzické osoby,
o zánikem č|ena . právnické osoby,
o zrušením spo|ku,
o nezapIacením č|enskéhopříspěvku.
6.z Č|en spo|ku můžeb'ýt vyloučen ze spo|ku z důvodu závažného porušenípovinností r'ryplývajících z
č|enstvíve spo|ku postupem pod|e 5239 občanskéhozákoníku. o vy|oučenírozhoduje vždy Va|ná
hromada. 7a závažné porušenípovinností vyp|ývajících z č|enstvíse považuje např. trojnásobná
neúčastv řadě bez omIuvy na zasedáníVa|néhromady.
6.8 Č|enstvíve spo|ku zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v dodatečnépřiměřené
|hůtě stanovené Ve výzvě k zap|acení, ačkoli byl č|en na tento nás|edek Ve výzvě
upozorněn. K zániku č|enstvídojde ke konci kaIendářního roku, v němž č|en nezap|atil č|enský
příspěvek.
6'9 SpoIek vede seznam členů,ktený obsahuje:
o Jméno/název č|ena
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Jméno zástupce právnické osoby
Typ č|ena (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba, veřejná spráVa)
Bydliště, síd|o (u|ice, č.p., č'o., obec)
Datum narození/|č
Kontakty (telefon, e-mail)
Zájmová oblast č|ena

6.10 Představenstvo rozhodne o zařazení jednotlivých zájmových skupin do jednoho ze tří sektorů: (1)
veřejný, (2) podnikateIský, (3) neziskový.
6.11Spo|ek zveřejňuje seznam svých členůzpůsobem umožňujícímdá|kový přístup (tj. na internetu).
Č|ánek z

orgánv spolku
7.L orgány spolku jsou:
a) VaIná hromada (nejvyššíorgán spo|ku ve smys|u Metodiky pro standardizaci MAS)
b) Představenstvo (rozhodovací orgán spo|ku ve smys|u Metodiky pro standardizaci MAS)
c) Předseda (statutární orgán spolku)
d) Výběrová komise (výběrový orgán spo|ku ve smys|u Metodiky pro standardizaci MAS)
e) Kontro|ní komise (kontro|níorgán spo|ku ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS)

7.2Ya|ná hromada . nejvyššíorgán spolku

7.2.7 VaIná hromada je nejvyššímorgánem spo|ku a tvoří ji všichni členovéspolku.
7,2.2 Je-li členem spo|ku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji vorgánu

zastupovaIa, jinak

právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
7,2.3 VaIná Hromada je schopná se usnášet, je-|i přítomna nadpo|ovičnívětšina č|enů'Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných' Při rovnosti h|asů rozhoduje předseda.
7'2.4 Při určeníhodnoty hlasu jednot|ivých č|enůna zasedáníVa|né hromady se postupuje takto:
7.2'4.I Pokud jsou na zasedání Valné hromady přítomni členovévtakovém složení, že při uplatnění
pravidla ,,1 člen = 1 hlas,, nepředstavuje veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než
49 %o h|asovacích práv, má každý člen 1 hlas.
7.z,4.2 Pokud jsou však na zasedáníVa|né hromady přítomni č|enovévtakovém složení,že při up|atnění
pravid|a ,,1 č|en = 1 h|as,' veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin představuje více než
49% h|asovacích práv, upraví přepočte se hodnota h|asu jednot|ivých členůzpůsobem uvedeným
v jednacím řádu. Úče|em tohoto přepočtu h|asů je dosáhnout vyváženosti h|asů jednot|ivých
zájmových skupin.
7,2.5 Zasedání Va|né hromady svo!ává minimálně jedenkrát ročně statutární orgán spo|ku, a to
zveřejněním pozvánky s termínem, místem konání a programu na webových stránkách spo|ku,
a to nejméně sedm dní před konáním zasedáníValné hromady.
7.2,6 ZasedáníVaIné hromady musí být svo|áno v případě, že o to písemně požádá minimálně třetina
všech č|enůspolku nebo Kontro|ní komise spo|ku.
7.2,7 Průběh zasedání Valné hromady je upraven jednacím řádem.
7,z.8 Do kompetence VaIné hromady patří:
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schvaIování stanov spo|ku, jednacího řádu VaIné hromady a
da|šíchvnitřních předpisů spo|ku,
o zřizení povinných orgánů: představenstvo (rozhodovací orgán), kontro|ní komise (kontro|ní
orgán) a výběrová komise (výběrový orgán)_ dá|e jen ,,povinné orgány),
o vo|ba, jmenování a odvo|ání č|enůpovinných orgánů spo|ku - počet č|enůpovinných
orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich vo|by a odvo|ávání a způsob jednání,
o zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně
vedeného místníhorozvoje (dá|e jen ,,scLLD,,) v územnípůsobnosti MAS,
o rozhodování o přijetí nebo vyloučeníč|enaze spo|ku,
o schvaIuje výročnízprávu o činnosti a hospodaření spo|ku,
o rozhoduje o fúzi nebo zrušeníspolku a způsobu |ikvidace spo|ku,
o rozhodování o výši a sp|atnosti č|enskéhopříspěvku a o způsobu jeho p|acení.
Zasedání Va|né hromady řídípředseda spo|ku. V jeho nepřítomnosti zvo|í Va|ná hromada
předsedu daného zasedání z přítomných členů.

7.z'to Vpřípadě, že není přítomna nadpo|ovičnívětšinač|enůVa|né hromady, předseda zasedání řádně

ukončí'Po up|ynutí 30 minut zahájí zasedání náhradní Valné hromady za přítomnosti jakéhoko|i
počtu č|enů.Náhradní Valná hromada můžejednat pouze o bodech, které byly zařazeny do
programu předchozího zasedání. Na náhradníValnéhromadě již rozhoduje nadpo|oviční většina
č|enůpřítomných, přičemžpři určeníhodnoty hlasu každéhoč|ena se postupuje pod|e pravide|
obsažených v č|, 7.2.4.L a 7.2'4.2,
7.Z.LL Ze zasedáníVaIné hromady je pořizován zápis. Předseda představenstva vyhotovízápis do 30 dnů
ode dne konání Va|né hromady.
7.2.L2 Manažer neníč|enemVa|né hromady a má přijejím zasedání pouze hlas poradní'
7.3 Představenstvo

7,3'I

- rozhodovací orgán

spo|ku

ČlenovéPředstavenstva musí být vo|eni zč|enůspolku, přičemžveřejný sektor ani žádná ze

zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
7'3'z Představenstvo má minimá|ně 7 členů,kteří vo|í ze svých řad předsedu představenstva' Ten je
zároveň Předsedou - statutárním orgánem spolku.
7.3.3 Při rozhodování je hlasovacíprávo č|enůPředstavenstva rovné, všichni č|enovémají 1 h|as.
7,3,4 Je-|i č|enem Představenstva fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního
předpisu upravujícíŽivnostenské podnikání. Je-|i č|enem právnická osoba, musí tuto podmínku
sp|ňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
7.3.5 Představenstvo je usnášeníschopné,je-|i přítomna nadpo|ovičnívětšinač|enů'Pro přijetí rozhodnutí
je třeba souhIas většiny přítomných'
7,3,6 Předseda svo|ává a řídízasedání Představenstva.
7'3,7 Do kompetence Představenstva spadá:
o schvalovánívnitřních předpisů MAS s výjimkou těch předpisů, o nichŽ rozhoduje VaIná hromada,
o schva|ování výzev k podávání žádostí,
o výběr projektů k rea|izaci a stanovení výše a|okace na projekty na zák|adě návrhu Výběrové
komise,
o schva|ování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritériípro výběr projektů
!=
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7.3.8

7,3,9

7.4

schvaIováníscLLD,
schva|ování a ukončenípracovněprávního poměru s vedoucím zaměstnancem pro realizaci scLLD
schvaIování rozpočtu spo|ku,
svo|áváníVa|né hromady minimá|ně 1-x ročně,
rozhodování o zaiazení jednot|ivých zájmových skupin do jednoho ze tří sektorů: (1) veřejný, (2)
podnikateIský, (3) neziskový,
zřízenísekretariátu a manažerského týmu (manažer, projektový manažer- manažeři, finanční
manažer, účetní,administrativn í pracovník, poradci apod'),
schvaIuje uzavření a ukončenípracovněprávních vztahů s pracovníky sekretariátu
a manažerského týmu.
Představenstvo především p|ní funkci stanovenou jednot|ivými operačními programy, a to
zejména zpracovává záměry spo|ku v jednotlivých oblastech integrované strategie CLLD, vždy
krozvoji příslušnéob|asti, podává strategii kjednot|ivým operačnímprogramům a provádí da|ší
související činnosti.
Manažer není č|enem Představenstva a má v něm pouze h|as poradní'

7,4,L
7.4,2
7,4.4

Předseda - statutární orgán
Statutárním orgánem spo|ku je předseda.
Předseda zastupuje spolek samostatně.
Do kompetence předsedy spadá vše, co není svěřeno do působnosti jiných orgánů.

7,5

Výběrová komise . výběrový orgán spolku

7,5'L

ČlenovéVýběrové komise musí být vo|eni ze subjektů, které na územíspolku prokazate|ně místně
působí.Je-li č|enem Výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu
zastupovaIa, jinak právnickou osobu zastupuje č|en jejího statutárního orgánu.
7.5.2 Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % h|asovacích práv.
7,5,3 Výběrová komise má minimá|ně 7 č|enů,kteřívo|í předsedu z řad svých č|enů.Předseda svo|ává
a řídíjejízasedání'
7.5'4 Při rozhodováníje h|asovacíprávo č|enůVýběrové komise rovné, všichni č|enovémají jeden h|as.
7,5,5 Je-|i č|enem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního
předpisu upravujícíživnostensképodnikání. Je-|i č|enem právnická osoba, musí tuto podmínku
sp|ňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
7.5.6 Výběrová komise je usnášeníschopná, je-|i přÍtomna nadpo|oviční většina členů.Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných

7.5,7 Zasedání Výběrové komise svo|ává a řídípředseda Výběrové komise a v jeho nepřítomnosti

7.5.8
7,5,9

7.6

7,6'I

pověřený č|en Výběrové komise.
Do kompetence Výběrové komise spadá předvýběr projektů na zák|adě objektivních kritérií.
navrhuje jejich pořadí pod|e přínosu těchto operací k p|něnízáměrů a cí|ůSCLLD.
ManaŽer spo|ku neníč|enem Výběrové komise a má v nípouze h|as poradní.

Kontrolní komise . kontro!ní orgán spolku
Č|enovéKontrolní komise musí být voleni z členůspolku'
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7,6.2 Kontro|ní komise má

minimá|ně tři č|eny, kteří vo|í předsedu z řad
svých členů.Předseda svo|ává a řídíjejízasedání.
7 '6'3 Při rozhodováníje h|asovací právo č|enůKontro|ní komise rovné, všichni č|enovémají jeden h|as.

7'6,4

Je-|i č|enem Kontro|ní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smys|u právního

předpisu upravujícíživnostensképodnikání. Je-|i č|enem právnická osoba, musí tuto podmínku

sp|ňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

7.6'5
7,6.6

7'6,7

o
o
o
o
o
o

Kontro|ní komise je usnášeníschopná, jsou-|i přítomni č|enovés nadpo|ovičnívětšinouvšech hIasů'
Usnesení Kontro|ní komise je přijato, jest|iže se pro ně vys|oví nadpo|ovičnívětšinavšech č|enů.
Nejméně jeden krát ročně podává předseda Kontro|ní komise zprávu Va|né hromadě o výs|edcích
své kontro|ní čin nosti.
Do kompetence Kontro|níkomise spadá:
projednávání výročnízprávy o činnosti a hospodaření spo|ku,
kontro|a skutečnosti, zda spolek vyvíjíčinnost v sou|adu se zákony, platnými pravid|y, standardy
MAS a SCLLD,
nah|íženídoúčetníchknih a jiných dok|adů organizace týkajícíse činnosti spo|ku a kontro|ovattam
obsažené údaje,
svo|ávat mimořádné zasedáníVaIné hromady a Představenstva, jest|iže to vyžadujízájmy spo|ku,
kontro|ovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizováníodvo|ání
žadate|ůproti výběru MAS,

zodpovědnost

za

monitoring

a

hodnocení scLLD (zpracovává

a

předk|ádá

Představenstvu indikátorový a evaIuační p|án SCLLD)'
7.6'8 Manažer spolku není č|enem Kontro|ní komise a má v ní pouze h|as poradní.
7.6,9 Každý č|en se můžeobrátit na Kontro|ní komisi s podnětem ke kontro|e, která
podnětem zabývat.

7.7

7,7.I
7.7'z
7.7.3
7,7.4

ke

schvá|ení

je povinna

se

Způsob ustavování orgánů spolku
Funkčníobdobí vo|ených č|enůPředstavenstva a Kontro|ní komise je tří|eté,funkčníobdobíč|enů
Výběrové komise je jedno|eté. opakované zvo|eníje možné.
Předsedu Představenstva vo|í Představenstvo, č|eny Představenstva, č|eny Výběrové komise
a Kontrolní komise vo|íVaIná hromada na základě přijatého usnesení o jejich volbě.
Va|ná hromada je oprávněna odvo|at č|ena kteréhoko|ijiného orgánu spo|ku v průběhu funkčního
období, a to na zák|adě přijatého usnesení o jeho odvo|ání.
Č|enovéPředstavenstva, č|enovéVýběrové komise, č|enovéKontro|ní komise mohou ze svých
funkcí odstoupit písemným oznámením doručeným Va|né hromadě. odstupujícíč|en je povinen
učinit, resp. zajistit v rámci výkonu své dosavadní funkce, všechny neodk|adné úkony tak, aby
spo|ku nevznik|a žádná škoda.

7,7,5 Pokud během funkčníhoobdobí k|esne počet č|enůněkterého zorgánů (s výjimkou

Va|né

hromady), je tento orgán oprávněn kooptovat nového č|ena daného orgánu.

7,7.6 Jeden č|en můžebýt kromě Va|né hromady č|enem pouze jednoho povinného orgánu

d|e

Metodiky pro standardizaci místníchakčníchskupin v programovém období 20l4.2o2o, \,
Představenstva, Výběrové komise či KontroIní komise' Je možná kumuIace funkce č|ena
Představenstva a Předsedy.
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Č|ánek s

Kancelář MAS a informovanost
8.1 Spo|ek musí mít vedoucího zaměstnance pro reaIizaci scLLD v pracovně právním vztahu.
8.2 Spo|ek na svých stránkách zveřejňuje minimá|ně tyto informace:
zřizovací dokumenty (stanovy),

o
o
o
o
o
o
o

podmínky pro přistoupení č|enůvčetně jejich práv a povinností
aktuá|níseznam č|enůa zájmových skupin spo|ku,
adresu síd|a a kance|áře, konzu|tačníhodiny a kontaktníosoby,

mapuúzemnípůsobnosti,

výročnízprávu o činnosti a hospodaření spo|ku,
seznam č|enůpovinných orgánů.
Č|ánek g

Zrušení a zánik spolku
9.1 Spo|ek se zrušuje:

o
o

rozhodnutím VaIné hromady nebo
rozhodnutím soudu.

9.2 Dnem zániku spo|ku je den jeho výmazu ze spo|kového rejstříku.
9.3 V případě zrušeníspo|ku bez právního nástupce a uhrazení všech závazků bude s majetkem spo|ku
naIoŽeno takto:

likvidačnízůstatek se rozdělí rovnoměrně mezi č|eny spo|ku nebo bude převeden na právnickou
osobu s obdobnou h|avní činností,obec nebo svazek obcí na zák|adě rozhodnutí Va|né hromady
spol ku.

Č|ánek 10

Závěrečná ustanovení
10.1 Stanovy spo|ku by|y schvá|eny Va|nou hromadou a jsou závazné pro všechny č|eny spo|ku.

V Hlinsku dne 12. 11. 2015
schváleno Valnou hromadou

spo|ku

;i'l ,\,!r'-'
tt
?

',', ''

,',

4u t.",a
?

..............:.:....

Předseda spolku
Mias OC spol. s r.o.
zastoupen Ing. Martinem Pavlišem
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