Stanovy MAS Aktivios. Z.s.

CI. 1.
Název a sídlo

Název: MAS Aktivios. z.s. (dále jen "spolek")
Sídlo: Nezdice 46. 334 01 Preštice
IC: 27007090

CI. 2
Úvodní ustanovení

MAS Aktivios. z.s. vznikl registrací ministerstvem vnitra dne 25. 8. 2005 na základe zákona 83/1990 Sb. o
sdružování obcanu jako obcanské sdružení a v souladu s §3045 obcanského zákoníku je považován za
spolek. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstríku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. znackou
L4356. Právní postavení spolku se rídí zákonem c. 89/2012 Sb.. Obcanský zákoník. v platném znení.
dalšími obecne závaznými predpisy CR a temito stanovami. Spole~ je založen
na dobu neurcitou.
\
Spolek je korporací. která pracuje na bázi místního partnerství mezi soukromým a verejným sektorem;
místní akcní skupina (zkrácene" MAS") se vždy musí skládat z vyváženého a reprezentativního výberu
partneru.

Ke dni schválení techto stanov pusobí MAS Aktivios, z.s. na katastrálním území následujících obcí a
mest:
Blovice; Kakejcov; Nezvestice; Strížovice; Bolkov; Kbel; Oplot; Šfáhlavy; Borovy; Kornatice; Otešice;
Štenovice; Buková; Letiny; ptenín; Štenovický Borek; Cižice; Letkov; Príchovice; Štítov; Dobrív; Lhuta;
Prikosice; Trokavec; Dolce; Losiná; Predenice; Tymákov; Dolní Lukavice; Lužany; Preštice; Týnište;
Drahkov; Merklín; Radkovice; Únetice; Horšice; Mešno; Raková; Útušice; Hrádek; Mirošov; Roupov;
Veselá; Horní Lukavice; Mokrouše; Rence; Vísky; Chlum; Nebnovy; Sec; Vlcí; Chlumcany; Netunice;
Skašov; Vlctejn; Chválenice; Nevid; Skorice; Zdemyslice; Chocenice; Nezdice; Sobekury; Žákova; Jarov;
Nezbavetice; Starý Plzenec; Ždírec.
Spolek eviduje svoji územní pusobnost vcetne prípadných zmen oproti výše uvedenému výctu. Územní
pusobnost spolek zverejnuje na svých internetových stránkách minimálne v podobe mapy územní
pusobnosti.

CI.3
Úcel spolku a predmet cinnosti

Úcelem spolku je zajištení komunitne vedeného
místního rozvoje území Community-Ied local
development (dále jen "CLLD")
Úcel spolku se naplnuje prostrednictvím podpory místních iniciativ obcí, neziskových organizací.
drobných, malých a stredních podnikatelu a spolecností a ostatních subjektu pusobícíCh nebo sídlících
v tomto území s durazem na vzájemnou spolupráci. realizaci nových nápadu a projektu, které smerují
ke zlepšení kvality života obyvatel regionu, k posnení vazeb obyvatel k regionu, ke zvýšení identity
regionu, posilování ekonomického prostredí a ke zhodnocování a ochrane prírodního a kulturního
dedictví.
Spolek sdružuje své cleny - fyzické a právnické osoby.
Úcelem spolku však není vytvárení zisku, veškeré zisky z podnikání musí být využity pro úcely fungování
spolku.
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Predmet hlavní cinnosti spolku je zameren na:
a) administraci grantu a financních podpor,
b) distribuci verejných prostredku a provádení Strategie komunitne vedeného místního ro1.Voie
Community-Ied local development strategy (dále jen "SCLLD) v území pusobnosti MAS,
c) zpracování. realizace SCLLD,rozvojových projektových zámeru a realizaci vlastních projektu,
d) administraci podprojektu pro naplnení vlastních projektových zámeru spolku (napr. metodou
LEADERa pomocí CLLD),
e) soucinnost se samosprávou regionu pri posuzování projektu, koordinací projektu a produktu
zamerených k rozvoji regionu,
f) úcast na koordinaci a vlastní propagace regionu a jeho prezentace,
g) osvetovou, periodickou i neperiodickou publikacní a propagacní cinnost,
h) facilitaci komunitního plánování v regionu,
i) zajištení a zprostredkování spolupráce a výmeny zkušeností s dalšími subjekty a organizacemi v
CR i mimo území CR,
j) porodenskou a konzultacní cinnost, zpracování odborných studií a posudku,
k) porádání kurzu, školení. vcetne lektorské cinnosti a mimoškolní výchova a vzdelávání.

Spolek jako vedlejší cinnosti vykonává obory cinnosti náležející do živnosti volné dle prílohy C. 4 zákona
C. 45511991 Sb., o živnostenském podnikání. v platném znení: "Výroba, obchod a služby neuvedené
v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona". Úcelem vedlejší cinnosti je vždy jen podpora hlavní cinnosti a
úcelné hospodárské využití majetku spolku ..

CI. 4
Zájmové skupiny

V rámci cinnosti spolku se ustanovují zájmové skupiny, vymezené podle vecného zamerení konkrétních
clenu v nich sdružených na konkrétní problematiku SCLLD.Jednotlivé zájmové skupiny vymezí v souladu
se SCLLDvýbor spolku. Príslušnostk dané zájmové skupine je rozhodnutím clena pri jeho prijetí za clena
spolku, které však muže být pozdeji meneno jen se souhlasem výboru spolku. Každý clen muže být
príslušný pouze k jedné zájmové skupine. Každý clen spolku musí být clenem nekteré zájmové skupiny a
musí být dodržena zásada, že verejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepredstavuje více než 49%
hlasovacích práv.

CI.5
Clenství
1. Clenem spolku mohou být fyzické osoby, které dosáhly 18 let a jsou plne svéprávné, ci právnické

osoby. Clen spolku musí mít na území MAS trvalé bydlište, sídlo nebo provozovnu nebo musí na území
MAS prokazatelne pusobit. Minimální pocet clenu spolku je 21.
2. O prijetí za clena spolku rozhoduje výbor spolku na základe písemné prihlášky, ve které žadatel o
clenství prohlásí. že bezvýhradne pristupuje ke stanovám spolku, dorucené k rukám predsedy výboru
spolku. Výbor spolku pri rozhodování o prijetí nového clena dbá, aby byla zachována zásada, že ani
verejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí predstavovat 49% a více hlasovacích práv
clenské základny spolku. Clenství vzniká dnem prijetí za clena. Dokladem o prijetí. ci neprijetí za
clena je písemné vyrozumení podepsané predsedou výboru spolku.
3. Clenství ve spolku zaniká:
a) vystoupením clena písemným oznámením výboru spolku, a to k datu dorucení oznámení
k rukám predsedy spolku,
b) úmrtím clena fu právnické osoby jejím zrušením).
c) vyloucením clena spolku, kdy clen vážným zpusobem naruší povinnosti a zájmy spolku,
predevším pro zjevné rozpory clena s cíly MAS Aktivios, Z.S., predevším pro hrubé porušení
stanov nebo zákona,
d) zánikem spolku.
4. Spolek vede seznam clenu. Do seznamu clenu se zapisuje:
a) u fyzické osoby
• jméno a príjmení clena,
•
datum narození.
•
trvalé bydlište,
•
IC, jedná-Ii se o osobu podnikající.
b) u právnické osoby
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•
název, sídlo a IC,
•
osoba zastupující právnickou osobu pri výkonu clenských práv,
•
osoba jednající jako statutární orgán,
c) datum vzniku clenstvi,
d) datum skoncení clenstvi,
e) kontaktní údaje - vždy závazná e-mailová adresa pro úcely hlasování per rollam, a dále také
telefon, webová stránka, nebo datová schránka, je-Ii zrízena,
f) príslušnost k verejnému sektoru, príslušnost k zájmové skupine,
g) vznik a ukoncení clenství ve volených orgánech spolku.
5. Seznam se nezverejnuje. Na webových stránkách spolku se ze seznamu zverejní pouze jméno a
príjmeni, název a sídlo u právnické osoby, IC a kontaktní údaje. Každý clen spolku je povinen ohlásit
bez zbytecného odkladu zmenu kontaktních údaju, zejména e-mailové adresy pro úcely hlasování
clenské schuze per rollam.

CI. 6
Práva a povinnosti clenu

1. Clen spolku má právo:
a) podfiet se na cinnosti spolku a úcastnit se akcí jím porádaných,
b) volit orgány spolku,
.
c) být volen do orgánu spolku (od 18Iet),
d) obracet se na orgány spolku s podnety a stížnostmi a žádat o jejich vyjádreni,
e) požadovat informace o cinnosti spolku,
f) další ze stanov vyplývající práva.
2. Clen má za povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivne se podílet na plnení úkolu v souladu s úcelem spolku,
c) svedomite a s odbornou pécí vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) platit clenské príspevky ve výši stanovené clenskou schuzi,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
fJaktualizovat své kontaktní údaje vedené spolkem v seznamu clenu, zejména e-mailovou adresu
pro úcely hlasování clenské schuze per rollam,
g) další ze stanov vyplývající povinnosti.

CI. 7
Orgány spolku

Spolek má vytvoreny vždy následující orgány:
a) nejvyšší orgán - dále jen clenská schuze,
b) statutární orgán s rozhodovací pravomocí - dále jen výbor spolku,
c) výberový orgán - dále jen výberová komise,
d) kontrolní orgán - dále jen kontrolní komise.
Clen spolku muže být krome nejvyššího orgánu clenem pouze jednoho dalšího orgánu. Funkcní období
clenu všech orgánu spolku je petileté, nestanoví-Ii tyto stanovy jinak.
Vedle povinných orgánu muže spolek zrídit v rámci své organizacní struktury i další orgány ci složky,
jejichž vzájemné vztahy a vztahy k orgánum spolku ve smyslu techto stanov upraví organizacní rád
spolku.

CI. 8
Clenská schuze

1. Clenská schuze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Clenskou schuzi tvorí všichni clenové spolku. Verejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít
více jak 49% hlasu. Clena spolku, který je právnickou osobou, zastupuje na jednání clenské schuze
písemne zmocnená fyzická osoba, jinak clen statutárního orgánu právnické osoby. Clenskou schuzi
svolává výbor spolku podle potreby, nejméne však jedenkrát rocne.
3. Výbor spolku svolá clenskou schuzi vždy, když o to požádá nejméne polovina clenu spolku. Výbor
spolku svolá clenskou schuzi vždy též na základe rozhodnutí kontrolní komise.
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4. Výbor spolku je povinen zaslat všem clenum spolku pozvánku na jednání clenské schuzeneimél'\e
dní predem, kdy z pozvánky je vždy patrné místo, cas a porad jednání.
5. Clenská schuze je usnášeníschopná, je-Ii prítomna nadpolovicní vetšina všech clenu.
6. Clenská schuze muže pri zahájení svého jednání porad jednání doplnit se souhlasem nadpolovicr\Í
vetšiny všech clenu.
7. Clenská schuze zejména:
a) rozhoduje o cílech a cinnosti spolku, schvaluje stanovy a rozhoduje o zmenách stanov spolku,
schvaluje vlastní jednací rád a další vnitrní predpisy spolku,
b) schvaluje strategické dokumenty rozvoje MAS [vcetne SCLLD) a zámery spolku,
c) schvaluje územní rozsah pusobnosti spolku,
d) nese odpovednost za distribuci verejných prostredku a provádení SCLLDv území pusobnosti
MAS,
e) schvaluje zpusob hodnocení a výberu projektu, zejména hodnotící kritéria,
f) schvaluje úkoly a cinnost spolku pro príslušné období.
g) schvaluje výrocní zprávu o cinnosti a hospodarení spolku, rozpocet a rocní úcetní záverku,
h) stanovuje výši. zpusob a termín úhrady clenských príspevku,
i) zrizujeorgány dle cI. 7 stanov, volí a odvolává jejich cleny,
j) rozhoduje o pusobnosti a pravomoci orgánu spolku, zpusobu volby clenu orgánu a jejich
odvolávání a zpusob jednání.
k) rozhoduje o vyloucení clena,
I) rozhoduje o fúzi spolku nebo zrušení spolku.
8. Není-Ii prítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení clenské schuze nadpolovicní vetšina
všech clenu, koná se vzápetí náhradní clenská schuze, která muže rozhodnout o:
a) okamžitém zahájení jednání náhradní clenské schuze clenu, která je usnášeníschopná pri
jakémkoliv poctu clenu. Náhradní clenská schuze muže projednat jen záležitosti dle programu
puvodní clenské schuze,
b) svolání rádné clenské schuze clenu v jiném termínu nejdríve za 15 dní od zaslání pozvánky, a
to sjakýmkoliv programem k jednání.
9. Každý clen má jeden hlas. Hlasy všech clenu jsou rovné.
10.Clenská schuze rozhoduje na základe hlasování. Rozhodnutí je prijato, jestliže pro nej hlasuje
nadpolovicní vetšina prítomných clenu.
11.Z jednání clenské schuze je porizován zápis, který podepisuje predseda nebo místopredseda a
urcení dva overovatelé zápisu. Overovatelé zápisu jsou voleni vždy na zacátku zasedání clenské
schuze, pricemž návrh na overovatele predkládá predseda, Zápis krome data, místa konání a listiny
prítomných musí obsahovat údaje o skutecném programu, prijatých rozhodnutích s uvedením
výsledku hlasování k jednotlivým bodum programu a námitkách úcastníku.
12.Jedntmí clenské schuze upravuje jednací rád.
13.Clenská schuze muže v oduvodnených prípadech, zejména pokud hrozí nebezpecí z prodlení.
schvalovat usnesení i mimo své rádné jednání prostrednictvím hlasování per rollam, a to výhradne
prostrednictvím zpráv elektronické pošty (e-mail) a výhradne v rámci své pusobnosti:
a) schvalovat zpusob hodnocení a výberu projektu, zejména hodnotící kritéria,
b) volit cleny výberové komise,
c) schvalovat úkoly a cinnost spolku pro príslušné období.
14. Hlasování per rollam vyhlašuje predseda spolku [dále jen "vyhlašovatel"). Vyhlašovatel zároven urcí
lhutu pro hlasování. která nesmí být kratší než 24 hodin.
15.Vyhlašovatel je povinen rozeslat zprávu (e-mail) o zahájení hlasování per rollam, jejíž soucástí je
návrh usnesení a lhuta pro hlasování. všem clenum spolku a to na e-mailovou adresu, kterou za tímto
úcelem uvedli v seznamu clenu, který spolek vede ve smyslu cI. 5 odst. 4 Stanov.
16. Každý hlasující je povinen ve stanované lhute odeslat predsedovi odpovední e-mail. ve kterém se
vyjádrí o návrhu usnesení slovy "pro návrh", "proti návrhu", nebo "zdržuji se".
17. Návrh usnesení je schválen, pokud v urcené lhute hlasuje pro jeho schválení nejméne polovina
všech clenu spolku. V prípade, že clen spolku ve stanovené lhute neodpovedel, má se za to, že se
hlasování zdržel.
18.Výsledek hlasování per rollam oznámí vyhlašovatel bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do trí
kalendárních dnu od skoncení hlasování všem clenum spolku.
19.Výsledek hlasování per rollam za uplynulé období je uveden v zápise z nejbližšího rádného jednání
clenské schuze.

CI. 9
Výbor spolku

1. Výbor spolku je výkonným, rozhodovacím a statutárním orgánem spolku , který za svou cinnost
odpovídá clenské schuzi. Výbor rídí cinnost spolku v období mezi zasedáními clenské schuze.
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3.

4.

5.
6.

Clenství ve výboru vzniká volbou na clenské schuzi na základe návrhu nekterého ze clenu. Výbor má
7 clenu, kdy verejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepredstavuje více než 49% hlasovacích
práv. Každý clen výboru má 1 hlas. Hlasy všech clenu výboru jsou rovné. Je-Ii clenem výboru spolku
právnická osoba, zastupuje ji na jednání fyzická osoba písemne zmocnená clenem - právnickou
osobou k zastoupení pri výkonu funkce.
Je-Ii clenem výboru spolku fyzická osoba, musí být
svéprávná a bezúhonná. Je-Ii clenem výboru právnická osoba, musí tyto podmínky splnovat také
ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
Výbor svolává predseda výboru spolku, v jeho neprítomnosti místopredseda, a to nejméne 3x rocne.
Vyžadují-Ii si to zájmy spolku, svolává výbor spolku predseda kontrolní komise z rozhodnutí kontrolní
komise.
Výbor spolku zejména:
a) volí ze svého stredu predsedu a místopredsedu,
b) vymezuje jednotlivé zájmové skupiny v souladu se SCLLD,
c) koordinuje cinnost spolku, rídí provozní cinnost spolku,
d) svolává clenskou schuzi min. lx rocne,
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí clenské schuze,
f) plní úkoly uložené usnesením clenské schuze,
g) rozhoduje o prijetí za clena spolku,
h) schvaluje uzavrení a ukoncení pracovneprávního vztahu s vedoucím zamestnancem pro
realizaci rozvojové strategie SCLLD (vedoucím zamestnancem - manažerem MAS),
i) schvaluje výzvy/podvýzvy k podávání žádostí.
j) vybírá projekty/podprojekty
k realizaci a stanovuje výŠi alokace na projekty na základe
návrhu výberové komise,
k) rozhoduje o zpusobu odmenování funkcionáru spolku a výši jejich odmen,
I) muže menit schválený plán cinnosti clenské schuze, pouze však v takové míre, která nebude
mít zásadní vliv na výsledek hospodarení spolku,
m) jedná a rozhoduje o vecech MAS, které nepatrí do pusobnosti clenské schuze,
n) podává návrh clenské schuzi na vyloucení clena s oduvodnením.
Kzajištení cinnosti spolku muže výbor spolku zrídit kancelár.
Výbor spolku je usnášeníschopný, je-Ii prítomna nadpolovicní vetšina všech jeho clenu. Výbor spolku
rozhoduje nadpolovicní vetšinou prítomných clenu. Pri rovnosti hlasu rozhoduje hlas predsedy.

CI. 10
Predseda a místopredseda

spolku

1. Výbor spolku MAS Aktivios, z.s.volí ze svého stredu predsedu a místopredsedu výboru spolku.
2. Spolek zastupuje navenek predseda nebo místopredseda, každý z nich samostatne. Predseda
(místopredseda) vykonává svou funkci osobne. Není-Ii predseda schopen vykonávat funkci. je
zastupován místopredsedou. Fyzická osoba, která je predsedou (místopredsedou) musí být
svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního predpisu upravujícího živnostenské podnikání.
3. Za MAS Aktivios, z.s. podepisuje predseda (místopredseda) tak, že k napsanému nebo vy tištenému
názvu spolku a uvedení svého jména, príjmení a funkce, pripojí svuj podpis. Predseda naplnuje
rozhodnutí výboru, uzavírá se zamestnanci pracovní pomer.
4. Predseda výboru spolku rídí práci výboru spolku a svolává její jednání. Za svou cinnost je odpovedný
výboru spolku.

CI. 11
Výberová

komise

1. Cleny výberové komise volí clenská schuze ze svých clenu nebo subjektu prokazatelne pusobících
na území MAS, pricemž verejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepredstavuje více než 49%
hlasovacích práv.
2. Je-Ii clenem výberové komise právnická osoba, zastupuje ji na jednání fyzická osoba písemne
zmocnená clenem - právnickou osobou k zastoupení pri výkonu funkce .. Je-Ii clenem výberové
komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná. Je-Ii clenem výberové komise právnická
osoba, musí tyto podmínky splnovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
3. Clenská schuze stanoví pro každé funkcní období pocet clenu výberové komise. Jejich pocet je vždy
lichý.
4. Mandát clena výberové komise je 1 rok od zvolení. Opakované zvolení je možné.
5. Výberová komise:
a) provádí hodnocení a predvýber projektu podle objektivních výberových kriterií.
b) sestavuje seznam projektu a navrhuje jejich poradí podle prínosu k plnení zámeru a cílu SCLLD.
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6. Hlasovací právo clenu komise je rovné. každý clen má 1 hlas.
7. Komise volí ze svého stredu predsedu komise. který svolává zasedání výberové komise a rídí jednání
výberové komise.
8. Komise je usnášeníschopná za prítomnosti nejméne poloviny svých clenu, je-Ii soucasne zachován
pomer hlasovacích práv ve smyslu odst. 1 tohoto clánku. Komise rozhoduje nadpolovicní vetšinou
hlasu.

CI. 12
Kontrolní komise

1. Cleny kontrolní komise volí clenská schuze ze svých clenu.
2. Kontrolní komise má 3 cleny. Je-Ii clenem kontrolní komise právnická osoba, zastupuje ji na jednání
fyzická osoba písemne zmocnená clenem - právnickou osobou k zastoupení pri výkonu funkce.
Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Je-Ii clenem kontrolní komise fyzická osoba. musí být
svéprávná a bezúhonná. Je-Ii clenem kontrolní komise právnická osoba. musí tyto podmínky
splnovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
3. Clenové kontrolní komise jsou voleni na funkcní období 3 let.
4. Hlasovací právo clenu komise je rovné. každý clen má 1 hlas.
5. Verejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepredstavuje více než 49% hlasovacích práv.
6. Komise volí a odvolává ze svého stredu predsedu kontrolní komise. který svolává zasedání komise a
rídí její jednání.
7. Komise je usnášeníschopná za prítomnosti všech svých clenu.
Komise rozhoduje nadpolovicní
vetšinou hlasu.
8. Komise predkládá nejméne lx rocne zprávu clenské schuzi o výsledcích své kontrolní cinnosti.
9. Kontrolní komise:
a) projednává výrocní zprávu o cinnosti a hospodarení spolku.
b) sleduje a kontroluje veškeré cinnosti spolku zejména s durazem na hospodarení. úcelné
vynakládání prostredku a ochrany majetku ve vlastnictví spolku. nahlíží do úcetních knih a
jiných dokladu spolku a kontroluje tam obsažené údaje.
c) projednává stížnosti clenu.
d) dohlíží na to. že spolek vykonává svou cinnost. zejména co do administrace financních
prostredku, v souladu se zákony. platnými pravidly, standardy MAS a schválenou strategií
rozvoje.
e) :kontroluje metodiku zpusobu výberu projektu a její dodržování. vcetne vyrizování odvolání
žadatelu vuci rozhodnutí výboru spolku o podpore.
f) zodpovídá za hodnocení a monitoring strategie rozvoje (zpracovává a predkládá ke
schválení výboru spolku indikátorový a evaluacní plán SCLLD),
g) v prípade, že to vyžadují zájmy spolku. svolá mimorádné zasedání výboru spolku anebo
mimorádnou clenskou schuzi.

CI. 13
Kancelár MAS

1. Kancelár MAS je organizacní a administrativní složkou spolku. zajišfuje administrativní cinnosti, funkcní
zázemí. informacní servis o cinnostech spolku. podílí se na tvorbe strategických dokumentu spolku.
provádí zmeny v seznamu clenu spolku, zajišfuje propagaci spolku. aktualizaci internetových stránek
a jejich souladnost s Metodikou Ministerstva zemedelství a další cinnosti dle rozhodnutí výboru spolku.
2. Kancelár MAS je rízena vedoucím kanceláre - manažerem MAS. se kterým uzavírá predseda
pracovneprávní vztah na základe predchozího schválení výborem spolku.
3. Manažer MAS rídí kancelár MAS. zajišfuje organizacní záležitosti MAS. odpovídá za implementace
SCLLD MAS Aktivios, z.s. Manažer MAS je také odpovedný za zpracování výrocní zprávy. Manažer
MAS navrhuje uzavrení a rozvázání pracovneprávních vztahu dalších zamestnancu MAS Aktivios. Z.s.
4. V rámci kanceláre MAS pusobí i další zamestnanci zajišfující realizaci sverených úkolu a její bežný
chod.
5. Manažer MAS a ostatní zamestnanci jsou oprávneni zastupovat spolek v rozsahu vymezeném
pracovní smlouvou nebo plnou mocí.

CI. 14
Zásady hospodarení
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J. Spolek hospodarí s movitým i nemovitým majetkem.
2. Príjmyspolku tvorí zejména:
a) clenské príspevky,
b) subvence, granty, príspevky, podpory a dotace,
c) dary a príspevky sponzoru - právnických a fyzických osob,
d) výnosy z nemovitého a movitého majetku a z vlastní cinnosti spolku.
3. Evidence a úcetnictví se vedou zpusobem odpovídajícím príslušným obecne závazným a platným
predpisum. Za hospodarení spolku odpovídá výbor spolku, který každorocne predkládá clenské
schuzi zprávu o hospodarení, vcetne úcetní záverky. Majetek spolku je možno použít pouze v
souladu s úcelem spolku uvedeným v cI. 3 techto stanov.
4. Spolek neodpovídá za dluhy svých clenu ani jiných subjektu.
5. Hospodarení se uskutecnuje podle rocního rozpoctu schváleného clenskou schuzí. Výsledky
hospodarení se zakládají do sbírky listin spolkového rejstríku.

CI. 15
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
aj dobrovolným rozpuštením nebo sloucením s jiným spolkem na základe rozhodnutí clenské
schuze,
bj rozhodnutím soudu o zrušení spolku ve smyslu §268 obcanského zákoníku, nebo ve smyslu §
3041 odst. 2 obcanského zákoníku,
c) pokud klesne pocet clenu spolku pod pocet 21.
2. Zaniká-Ii spolek dobrovolným
rozpuštením, rozhodne soucasne clenská schuze o zpusobu
majetkového vyporádání.
3. Spolek zaniká s likvidací nebo bez likvidace, pokud majetek spolku prechází na právního nástupce.
4. Pri zániku spolku s likvidací jmenuje clenská schuze likvidátora, který zabezpecí majetkové a právní
vyrovnání všech závazku a pohledávek. Spolek vytvorí nezbytné podmínky pro cinnost likvidátora.
Náklady na cinnost likvidátora jdou k tíži spolku.
5. V prípade likvidacního zustatku po uspokojení všech závazku bude prebytek na základe usnesení
clenské schuze preveden na organizace s obdobným predmetem cinnosti.
6. Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstríku.

CI. 16
Záverecná ustanovení

1. Spolek muže rozhodnutím clenské schuze vydat organizacní, jednací rád a príspevkový
rád.
2. Stanovy spolku podepisuje predseda a místopredseda spolku.
3. Stanovy nabývají úcinnosti na základe jejich projednání a schválení clenskou schuzí spolku.
4. Toto znení stanov bylo schváleno clenskou schuzí spolku dne 7. dubna 2015.
5. Veškeré stanovy prijaté sp<?lkempred dnešním dnem, pozbývají platnosti okamžikem nabytí úcinností
techto stanov.
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Ing. Petr Brandl
predseda spolku
MAS Aktivios, z.s

místopredseda spolku
MAS Aktivios, z.s.
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