MAS Hrušovansko, z. s.
Stanovy spolku
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: MAS Hrušovansko, z. s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlo spolku: nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou.
3. MAS Hrušovansko, z. s. je spolek ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění.
4. MAS Hrušovansko, z. s. je dobrovolná a nezávislá místní akční skupina tvořena partnery
MAS na základě společného zájmu. MAS je otevřeným partnerstvím. MAS je právnickou
osobou, jejíž právní postavení se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v
platném znění, dalšími obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. II.
Účel spolku
1. Účelem spolku je podílet se na tvorbě a realizaci komunitně vedeného místního rozvoje
venkovského regionu prostřednictvím zpracované a schválené Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) a vést účastníky partnerství na místní úrovni
k vyššímu využití potenciálu jejich území. Posláním spolku je především podněcovat a
podporovat inovační zavádění a realizaci investic v rámci místních strategií pro území, které
se vyznačuje dostatečnou soudržností, objemem lidských, finančních a ekonomických
zdrojů, jež umožňují vytvořit životaschopnou rozvojovou strategii. Dále zlepšování kvality
života a životního prostředí ve venkovském regionu, efektivní využívání přírodního a
kulturního dědictví regionu a jeho propagace a v neposlední řadě podpora přeshraniční
spolupráce.
2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o zavádění nových forem zlepšování kvality života ve
venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí, místní hospodářský rozvoj a
zhodnocování přírodního a kulturního dědictví. Cílem je zlepšit organizačních schopností
venkovského regionu. Spolek se stane administrátorem grantů, dotací a dalších forem
finančních podpor a koordinátorem realizace projektů zaměřených na naplnění cíle spolku v
souladu se SCLLD. Spolek bude spolupracovat s dalšími regionálními subjekty při
administraci grantů a finančních podpor pro dosažení tohoto rozvojového cíle. Spolek bude
prosazovat ochranu společných zájmů a zajišťovat prostředky k prosazování společných
záměrů.
3. Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů
netýkají všech partnerů spolku, jsou však v souladu se zájmy a záměry spolku.
1

Čl. III.
Činnost spolku
1. Konkrétními způsoby a hlavními zájmovými činnostmi, kterými chce spolek dosahovat
svého účelu popsaného v čl. II. jsou:
a) komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční skupiny,
b) zastupování zájmů partnerů vůči orgánům státní správy a samosprávy a při komunikaci
se zahraničními subjekty podobného zaměření,
c) příprava, schválení a aktualizace SCLLD a zajištění její realizace prostřednictvím
individuálních projektů realizovaných v územní působnosti MAS,
d) realizace vlastních rozvojových projektů spolku,
e) příprava projektů MAS a zajištění jejich realizace v souladu s SCLLD a podle
stanovených podmínek a kritérií pro jednotlivé dotační programy,
f) součinnost se samosprávou regionů při posuzování projektů, součinnost při koordinaci
projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionů,
g) účast na koordinaci propagace regionů a jeho prezentace.
2. Jako doplňkovou činnost sloužící k podpoře zabezpečení hlavní zájmové činnosti bude
spolek poskytovat individuální a skupinovou poradenskou činnost pro partnery a ostatní
zájemce, a to na téma regionální rozvoj a posílení absorpční kapacity regionu. Tyto služby
nebudou poskytovány pro projekty předkládané v rámci SCLLD. Pro SCLLD bude tato
činnost poskytována zdarma v rámci hlavní činnosti spolku. Doplňková činnost bude účetně
a personálně oddělena od činnosti SCLLD.
3. Při realizaci všech projektů bude uplatňován princip rovných příležitostí a věnována zvláštní
pozornost cílovým skupinám mladých lidí, žen a jinak znevýhodněných skupin. Spolek bude
pracovat na bázi komunitně vedeného místního rozvoje v souladu se SCLLD.

Čl. IV.
Územní působnost
1. Spolek vyvíjí svoji činnost v zájmovém území, které zahrnuje území obcí: Božice, Břežany,
Dyjákovice, Čejkovice, Hevlín, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou, Litobratřice,
Mackovice, Pravice, Šanov, Velký Karlov.

Čl. V.
Partnerství
1. Partnerství ve spolku je dobrovolné. Partnerem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let
a právnické osoby, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, a
které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Partneři spolku musí mít na území MAS trvalé
bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Za
právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného
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zástupce.
2. Partnerství ve spolku je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce partnera spolku.
3. O přijetí za partnera spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada spolku.
Při rozhodování o přijetí partnera spolku valná hromada dbá na zachování poměru
zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin (veřejný sektor ani žádná z jednotlivých
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv). Partnerství vzniká dnem
přijetí za partnera.
4. Partnerství ve spolku zaniká:

a) dobrovolným

vystoupení partnera. Partnerství končí dnem doručení písemného
oznámení o ukončení partnerství valné hromadě, není-li v oznámení o ukončení
partnerství uvedeno jinak;

b) úmrtím partnera fyzické osoby;
c) u právnické osoby jejím zrušením;
d) vyloučením partnera. Partnerství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení partnera
ze spolku vyloučenému partnerovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Valná hromada
má právo vyloučit partnera, který se svým jednáním dopustil závažného provinění proti
stanovám spolku;

e) nezaplacením partnerského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně
ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl partner na tento následek ve výzvě upozorněn;

f)

zánikem spolku.

5. Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku
SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující
činnosti. Člen spolku může být příslušný pouze jedné zájmové skupině. Člen spolku má
možnost změny zájmové skupiny, dojde-li ke změně převažující činnosti člena MAS.
Změna zájmové skupiny musí být odsouhlasena správní radou spolku.
6. Spolek vede seznam partnerů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění. Tento seznam je veřejný a je přístupný na internetových stránkách
spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí manažer spolku, a to při vzniku a zániku
partnerství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. V seznamu se uvedou zejména
identifikační údaje partnera a jeho příslušnost k zájmové skupině.

Čl. VI.
Práva a povinnosti partnerů
1. Partner spolku má právo:
a) podílet se na činnosti spolku a účastnit se akcí, které spolek pořádá,
b) účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
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c)
d)
e)
f)
g)

volit orgány spolku,
být volen do orgánů spolku,
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
požadovat informace o činnosti spolku,
další ze stanov vyplývající práva.

2. Partner má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí vykonávat funkce v orgánech
spolku,
d) platit řádně a včas partnerské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
f) plnit další povinnosti vyplývající ze stanov a dalších závazných dokumentů spolku.

Čl. VII.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) správní rada
c) dozorčí rada
d) výběrová komise
2. Jeden partner může být kromě valné hromady členem pouze jednoho jiného orgánu.

Čl. VIII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni partneři spolku,
přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 %
hlasovacích práv. Právnickou osobu zastupuje statutární orgán nebo písemně pověřená
osoba.
2. Valnou hromadu svolává podle potřeby správní rada spolku prostřednictvím svého
předsedy, nejméně však jedenkrát ročně. Správní rada svolá valnou hromadu vždy, když o
to požádá nejméně polovina partnerů spolku. Svolavatel svolá valnou hromadu písemnou
pozvánkou nebo elektronicky nejpozději 10 dnů před datem jejího konání.
3. Valná hromada:
a) schvaluje jednací řád valné hromady, změny stanov a základní vnitřní předpisy spolku,
b) schvaluje rozpočet spolku,
c) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, včetně účetní závěrky,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

schvaluje výši partnerských příspěvků,
rozhoduje o přijetí partnera spolku,
zřizuje povinné orgány,
volí a odvolává členy správní rady, dozorčí rady a výběrové komise spolku,
rozhoduje o počtu členů správní rady, dozorčí rady a výběrové komise spolku,
rozhoduje o působnosti a pravomoci správní rady, dozorčí rady a výběrové komise
spolku,
rozhoduje o vyloučení partnera,
rozhoduje o sloučení spolku,
rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,
schvaluje SCLLD,
schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr
projektů,
nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní
působnosti spolku.

4. Při zahájení zasedání valné hromady musí být splněna podmínka, že veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Pokud není tato
podmínka splněna, bude proveden přepočet hlasů. V tomto případě nemusí být hlasovací
právo partnerů rovné. V případě zastoupení partnera na základě plné moci, musí být
zmocněnec ze stejné zájmové skupiny jako zmocnitel. Valná hromada je usnášeníschopná,
je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů spolku. Valná hromada rozhoduje na základě
hlasování. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných partnerů.
5. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě
třetiny všech partnerů spolku.
6. O průběhu jednání je veden zápis, který pořizuje zapisovatel. Zápis podepisuje zapisovatel a
dva určení ověřovatelé. Zápis je zaslán elektronicky všem partnerům spolku nejpozději do
14 dní od zasedání.
7. Není-li valná hromada na svém zasedání usnášeníschopná, může předseda spolku min. 30
mnut po čase uvedeném na pozvánce zahájit náhradní valnou hromadu. Náhradní valná
hromada může jednat pouze o bodech programu uvedených na pozvánce k řádnému
zasedání. Při zahájení zasedání náhradní valné hromady musí být splněna podmínka, že
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Náhradní valná hromada rozhoduje za účasti libovolného počtu partnerů.

Čl. IX.
Správní rada
1. Správní rada je rozhodovacím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě. Správní rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství ve správní radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého z
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partnerů spolku. Členové správní rady jsou voleni z partnerů spolku, přičemž veřejný sektor
ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Je-li členem
správní rady fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu
upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto
podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
3. Správní rada má nejméně 3 členy. Funkční období správní rady je tříleté.
4.

Správní radu svolává předseda nejméně třikrát ročně a řídí její zasedání. V nepřítomnosti
předsedy toto úkony činí místopředseda.

5. Správní rada:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost spolku a řídí provozní činnost spolku,
c) navrhuje plán práce a rozpočet spolku,
d) každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky,
e) svolává valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně,
f) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
g) plní úkoly uložené usnesením valné hromady,
h) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
i) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise,
j) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro
realizaci SCLLD,
k) rozhoduje o způsobu odměňování funkcionářů spolku a výši jejich odměn,
l) rozhoduje o vytvoření zájmových skupin.
6. K zajištění činnosti spolku a realizaci SCLLD zřizuje správní rada kancelář spolku, funkci
manažera, popřípadě dalších pracovníků spolku a vymezit jejich kompetence.
7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při hlasování je hlasovací právo
členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
8. Správní rada volí statutárního zástupce spolku a zástupce statutárního zástupce spolu.
Statutární zástupce spolku naplňuje rozhodnutí správní rady a samostatně zastupuje spolek
navenek, jedná jejím jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a
rozhoduje o běžných záležitostech spolku. V nepřítomnosti statutárního zástupce jedná
v těchto věcech zástupce statutárního zástupce spolku.
9. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí správní rady, vedení účetní evidence a plynulý
chod spolku. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.

Čl. X.
Dozorčí rada
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1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
Dozorčí rada dohlíží na činnost spolku a jeho správní rady. Členové dozorčí rady jsou voleni
z partnerů spolku.
2. Dozorčí rada má nejméně 3 členy, které volí valná hromada na tříleté funkční období.
Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady spolku. Je-li členem dozorčí rady fyzická
osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího
živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku také
ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
3. Dozorčí radu svolává předseda dozorčí rady nejméně jedenkrát ročně. Předseda dozorčí rady
řídí zasedání dozorčí rady.
4. Dozorčí rada:
a) volí ze svých členů předsedu,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu valné hromadě spolku o výsledcích své
kontrolní činnosti,
c) projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
d) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy
spolku a SCLLD,
e) nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti spolku a kontroluje
v nich obsažené údaje,
f) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku,
g) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení
rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).
5. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání správní rady spolku s hlasem
poradním a jsou oprávněni účastnit se každé valné hromady, kde jim musí být uděleno
slovo, kdykoli o to požádají.
6. Dozorčí rada má právo svolat mimořádné jednání valné hromady a správní rady, jestliže to
vyžadují nebo jsou ohroženy zájmy spolku.
7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Hlasovací právo členů je rovné.

Čl. XI.
Výběrová komise
1. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné
hromadě. Členové výběrové komise jsou voleni ze subjektů, které na území spolku
prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
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nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 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.
2.

Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu
zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

3. Výběrová komise má nejméně 3 členy, které volí valná hromada. Dobu mandátu členů
určuje valná hromada. Maximální doba mandátu je jeden rok. Opakované zvolení je možné.
4. Výběrová komise:
a) volí ze svých členů předsedu, předseda svolává a řídí zasedání výběrové komise,
b) provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a stanovuje jejich pořadí
podle přínosu vzhledem k plnění záměrů a cílů SCLLD.
5. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Hlasovací právo členů je
rovné, přičemž hlasovací práva veřejného sektoru nesmí převýšit sektor soukromý. Při
hlasování výběrové komise musí být zajištěno, aby nejméně 50% hlasů při rozhodování o
výběru projektů měli partneři, kteří nejsou veřejnou sférou.

Čl. XII.
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Spolek vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů (nelze uplatnit § 38a).
3. Zdroji majetku jsou zejména:
a) partnerské příspěvky,
b) dary a příspěvky sponzorů - právnických a fyzických osob,
c) výnosy z nemovitého a movitého majetku,
d) výtěžky z akcí spolu,
e) příjmy z doplňkových činností při naplňování cílů spolku,
f) subvence, granty a dotace.
4. Za hospodaření spolku odpovídá správní rada spolku, která každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření přísluší do
kompetencí dozorčí rady.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
6.

Za své závazky spolek ručí výhradně svým jměním.
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