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Stanow MAS Aktivios;z.s.
Č l .t .
Nózev o sídlo
Nózev:MAS AkÍivios.
z.s.(dÓ|ejen ''spo|ek.')
Nezdice4ó,334 0] PřešÍice
Síd|o:
|Č:27OO7j9O

Čl.z

Úvodníustonovení
vnitrodne 25'8.2Oo5no zókIodě zÓkono.83/l99OSb. o
MAS Aktivios,z. s. vznik|regisÍrocí
minislersŤvem
zókoníkuje povoŽovónzo
o v sou|odus $3045občonského
sdruŽovóní
občonůjoko občonskésdruŽení
vedeném Krojskýmsoudem v P|znipod spis.znočkou
spo|ek.Spo|ekje zopsón ve spo|kovémrejstříku
L435ó' Próvnípostoveníspo|kuse řídízókonem Ó. 89/2012Sb', občonskýzókoník,v p|oÍnémznění,
do|šími
obecně zóvoznýmipředpisyČno těmitosionovomi.Spo|ekje zo|oŽenno dobu neurčiÍou.
porŤnersŤví
mezi soukromýmo veřejným sektorem;
Spo|ekje korporocí,kÍeró procuje no bózi místního
výběru
místní
okčnískupino (zkróceně ,,MAs..)se vždy musísk|ódot zvyvóŽeného o reprezentotivního
oortnerů.
z. s. no kotostró|ním
Územínós|eduiících
obcí o
schvó|enítěchio sŤonovpůsobíMAS AkŤivios,

Spo|ekeviduje svojiÚzemnípŮsobnostvčelně přípodnýchzměn oproti výšeuvedenémuvýčÍu.Územní
pŮsobnostspo|ek zveřejňujeno svých interneŤových
strónkóch minimó|něv podobě mopy Územní
oůsobnosti.

čl.s

Úěe| spolku o předňět činnosli
vedenéhomístního
Účetemspo|kuje zojištění
komuniŤně
rozvojeÚzemí,zejménopříslupemzdo|onohoru
počtumíslních
o zopojenímco nejvyššího
oktérůdo rozvojevýšeuvedenéhoÚzemí.
Úče| spo|ku se nop|ňuje prostřednicÍvímpodpory místníchinicioŤivobci neziskových orgonizocí.
drobných. mo|ých o sÍředníchpodnikote|Ůo spo|ečnosÍí
o ostotníchsubjeklůpůsobících
nebo síd|ících
v tomÍoÚzemís důrozemno vzójemnouspo|upróci,reo|izocinových nÓpodŮ o projektŮ,kterésměřují
ke z|epšeníkvo|ityŽivoÍoobyvote| regionu' k posí|ení
vozeb obyvole| k regionu, ke zvýšeníidentity
regionu, posi|ovóníekonomického prostředío ke zhodnocovóní o ochroně přít,odního
o ku|turního
dědicÍví.
Spo|eksdruŽujesvéč|eny- ýzickéo próvnickéosoby.
ziskyz podnikÓnímusíbýt vyuŽitypro Úče|yfungovÓní
Účetemspo|kuvšoknenívytvóřenízisku.veškeré
spolku.

Předměthlovníčinnoslispo|kuje zoměřen no:
podpor,
o finončních
o) odministrocigrontů
zprocovónío provóděníStrotegiekomunilněvedeného
o; distriouciveřšjnýchprostředků'
(dó|ejen ,,scLLD)v Území
|ocoldevelopmentstroŤegy
rorvoje,community-|ed
míslnÍho
působnosÍiMAS,
zÓměrŮ spo|ku
do|ších
projektŮpro nop|nění
.l
reo|izoceo odministrocev|osŤních
projektůo produktů
projektŮ,
koordinocí
posuzovóní
při
se somosprÓvouregionu
d ) souČinnost
zoměřených k rozvojiregionu,
propogoce regionuo jeho prezentoce.
cl
Účostno koordinocio vlostní
činnosl,
o propogoční
periodickoui neperiodickoupub|ikoční
f) osvěÍovou,
v
regionu,
plónovÓní
komunilního
foci|iŤoci
s)
subjektyo orgonizocemiv
s do|šími
o zproslředkovóníspolupróce o výměny zkušeností
h ) zojištění
Čni mimoÚzemíČR,
zprocovóníodbornýchsludiío posudkŮ.
činnost,
i ) porodenskouo konzultoční
výchovo o vzdě|óvóní.
o mimoško|ní
činnosti
lektorské
včetně
ško|enl
kuzŮ,
oořódÓní
i)
volnédle pří|ohyč' 4 zókono
do ŽivnosÍi
Spo|ekjoko vedlejšíč|nnostivykonóvó obory činnostinÓ|eŽej.rcí
podnikóni,v plotnémznění:,,Výrobo.obchod o s|uŽbyneuvedené
Sb.. o Živnostenst<ém
Č. 455/1991
o
činnosti
vŽdyjen podporo h|ovní
činnostije
zókono.,.Účelemved|ejší
v pří|ohóchl oŽ 3 Živnostenského
hospodóřskévyuŽtímojetkuspoIku.
ÚčeIné

a
Čt.

Zójmovéskupiny
zójmovéskupiny,vymezenépodle věcnéhozoměřeníkonkréÍních
spo|kuse uslonovují
V rómci Činnosti
prob|emotiku
SCLLD.Jednotlivézójmovéskupinyvymezív sou|odu
v nich sdruŽenýchno konrrétňí
č|enů
je rozhodnutím
členopři jeho přijetízo č|eno
skupině
k donézójmové
se SCLLDvýborspo|ku.Přís|ušnosŤ
KoŽdýč|enmŮŽe být
jen
spo|ku.
výboru
pteié
se
souh|osem
později
měněno
všopmůŽebýŤ
spo|ku,
zójmovéskupinyo
pouze k jednézójmovéskupině.KoŽdýč|enspo|kumusíbýt čIenemněkŤeré
přís|ušný
musíbýt dodrŽenozÓsodo, Že veřejnýsektoroni Žódnó ze zójmovýchskupinnepředstovujevíce neŽ49%
hIosovocíchoróv.

Čl.s
Č|enswí
či próvnické
l . Č|enemspo|kumohou být fyzickéosoby,kterédosóhly 18 |et o jsou plně svéprÓvné,
síd|onebo provozovnunebo musíno Území
o'áÚý' er"" iporru musímítno ÚzemíMAS lrvolébydliště,
je
početČ|enŮ
spo|ku 21.
Minimó|ní
MAS prokozote|něpůsobit.
o přijetízo č|enospo|kurozhodujevýbor spo|kuno zÓklodě písemnépřih|óšky.ve kteréŽodole| o
proh|ósíŽe bezvýhrodněpřistupujeke slonovóm spolku,doručenék rukóm předsedy výboru
člensiví
spolku.
nepřijmoutzejménov Ťěchtopřípodech:
Ý.ioo1-spo|kuse mŮŽerozhodnoutzójemce o č|ensÍví
podezření
no střeŤzójmŮ
pochybnosli o souloduzójmůči
oí existujízóvoŽné
povinností
č|eno
pro
byl č|envyloučen nep|nění
b) v minu|osti
c) přijetíč|enoby moh|oohrozitoktivityčiexislencispo|ku
působi|
mojetkovounebo ijinou ÚjmuSpo|kunebo jinémujeho členu
di zójemce o členství
znehodnoii|výs|edkyčinnosti.poškodildobré jménoSpo|kuči
zójemce o členství
v minu|osŤi
"i jinéhojeho č|eno

vznikó dnem přijetízo členo. Dok|odem o přijetí,či nepřijetízo členo je písemné
Č|enství
podepsonépředsedouvýboruspoIku.
vyrozumění
ve spo|kuzonikó:
Č|enství
o) vystoupenímč|enopísemnýmoznómenímvýboru spo|ku.o to k dotu doručeníoznómení
k rukóm předsedyspo|ku,
b) Úmriímč|eno(u prÓvnickéosobyjejímzrušením),
čieno spolku, kdy ČlenvóŽným zpŮsobem norušípovinnostio zójmy spolku,
cj' vytoučením
předevšímpro zjevné rozporyč|eno s cí|iMAS Aktivios,z.s.. předevšímpro hrubé porušení
stonovnebo zókono,
d) zónikemspo|ku.

Spo|ekvede seznomč|enů'
Do seznomuč|enŮse zopisuie:
o) u ýické osoby
o jménoo přijmeníč|eno,
o doŤumnorození,
o trvo|ébyd|išÍě.
.
|Č.jednó-|íseo osobu podnikojící,
b) u prÓvnickéosoby
.
nózev, síd|oo |Č,
.
próvníckouosobu při výkonuč|enskýchpróv.
osobo zostupující
.
joko sŤoŤutórní
osobo jednojící
orgón.
c) doÍumvznikučlensŤví,
d) dotum skončení
č|ensŤví,
e) konŤokÍní
Údoje _ vŽdyzÓvoznó e-moÍIovóodreso pro Úče|yh|osovóníper rol|om,o dó|e toké
Íe|efon'webovó sÍrÓnko,nebo dotovó schrónko, je)i zÍízeno,
f) přís|ušnost
přís|ušnosŤ
k veřejnémusekŤoru,
k zójmovéskupině,
g) vzniko ukončení
č|enství
ve vo|enýchorgónech spo|ku.
5. Seznom se nezveřejňuje.No webových sirónkóch spo|kuse ze seznomu zveřejnípouze jméno o
přijmení.nózev o síd|ou próvníckéosoby. |Čo kontokÍní
Údoje. KoŽdýč|enspo|kuje povinen oh|ósit
bez zbytečného
odk|oduzměnu kontoktních
Údojů,zejméno e-moi|ové
odresypro Úče|yh|osovóní
č|enské
schůzeoer rol|om.

Čle

Próvo o povinnosličIenů
l . Č|enspo|kumó próvo:

o) podí|etse no činnosÍispo|ku
o Účostnit
se okcíjímpořódoných.
b) vo|ítorgóny spo|ku,
c) být vo|endo orgónůspo|ku(od 18 |e1,.
d) obrocet se no orgóny spo|kus podněty o stížnostmi
o Žódot o jejich vyjódřeni
e) poŽodovoÍinformoceo činnosŤispolku.
f) próvo Účostino h|osovÓnínejvyššího
orgónu
g) dolšíze slonov vyp|ývojící
próvo.
Čtenmó zo povinnosŤ
zejméno:
o) dodržovo1
stonovyspo|ku,
b) okŤivněse podí|eŤ
no p|něníÚko|ův sou|odus Úče|emspo|ku,
c) svědomilěo s odbornoupéčí
vykonóvoŤfunkce v orgónech spo|ku,
příspěvkyve výšisŤonovené
d) p|otiŤ
č|enské
č|enskouschŮzí,
e) dbóÍ no to. oby neby|ypoškozovónyzójmyo dobréjménospo|ku.
fJ oktuo|izovoisvé kontokÍní
Údoje vedené spo|kemV seznomu č|enů,zejménoe-moi|ovou
odresupro Úče|yhlosovóníč|enské
schŮzeper ro||om,
g) do|šízestonovvyp|ývojící
povinnosti.

Čl.l
orgóny spolku
Spo|ekmó vytvořenyvŽdynós|edující
orgóny:
o) nejvyšší
orgón - dó|e jen č|enskóschůze,
b) stotutórní
orgón s rozhodovocíprovomocí-dó|e jen výbor spo|ku,
c) výběrovýorgón - dó|e jen výběrovó komise,
d) konlro|ní
orgón - dÓ|e jen kontrolníkomise.
Č|en.spo|ku
mŮŽebýÍkromě nejvyššího
orgónu č|enempouze jednoho do|šího
orgónu. Funkční
období
č|enŮvšechorgónůspo|kuje pětileté,neslonoví-|i
tytostonovyjinok.
Ved|e povinných orgónů můŽespo|ek zÍídi]
v rÓmci své orgonizočnísirukÍuryi do|šíorgóny či s|oŽky,
iejichŽvzÓjemnévztohy o vztohy k orgónůmspo|kuve smys|utěchto slonov uprovíorgonizoční
řód
spolku.

Čl.a
Členskóschůze
] . Č|enskóschůzeje nejvyšším
orgónem spo|ku.
2. Č|enskouschůzi Ívořívšichni č|enovéspolku. Veřejný sektor oni Žódnó ze zÓjmových skupin
nepředslovujevíce jok 49%h|osovocíchprÓv. Č|enospo|ku,kteý je próvnickouosobou.zosŤupuje
no jednóní č|enskéschůze písemnězmocněnÓ fyzickÓ osobo jinok č|en stoÍutÓrního
orgónu
prÓvnickéosoby. Č|enskouschůzisvo|óvó výbor spolku pod|e potřeby, nejméněvšokjedeňkrÓt
ročně.
3. Výbor spolkusvo|ó č|enskou
schůzivŽdy,kdyŽoto poŽódó nejméněpolovinoč|enůspo|ku.Výbor
spo|kusvo|óč|enskou
schůzivŽdytéŽno zÓk|odě rozhodnutí
kontro|ní
komise.
4' Yýborspo|kuje povinenzos|otvšemč|enŮmspolkupozvónkuno jednóníč|enské
schůzenejméně15
dnípředem, kdy z pozvÓnky je vŽdy potrnémísto,čoso pořod jednÓní.
je-|ipřítomnonodpo|oviční
5. Č|enskóschŮzeje usnÓšeníschopnÓ,
většinovšechč|enů.
ó. Č|enskóschůzemůžepři zohÓjenísvéhojednónípořod jednónídop|nilse souh|osemnodpo|oviční
většinyvšechč|enů.
7. Č|enskóschŮzezejméno:
o) rozhodujeo cí|echo činnos1i
spo|ku,schvo|ujesÍonovyo rozhodujeo změnóch stonovspo|ku,
jednocířód o do|ší
schvoIujevlostní
vnilřnípředpisyspoIku,
b) schvolujestrotegické
dokumenlyrozvojeMAS (včeŤně
sCLLD)o zÓměry spo|ku,
c) schvo|ujeúzemní
rozsohpůsobnostispo|ku,
d) nese odpovědnosŤzo dislribuciveřejných prostředkůo provÓdění scLLD v Územípůsobnosti
MAS,
schvo|ujezpůsobhodnocenío výběruprojekŤů,
zejménohodnotící
krilério,
f ) schvo|uje
Úkolyo činnost
spo|kupro přís|ušné
období,
ul
schvo|ujevýročnízprÓvuo činnostio hospodořeníspo|ku,rozpočeto ročníÚčeÍnízóvěrku,
h ) stonovujevýši,způsobo termínÚhrody č|enských
příspěvků,
i ) zÍizuje
orgÓny d|e č|.7 sÍonov,volío odvo|óvÓ jejichč|eny.
i t rozhodujeo působnosti
o provomoci orgónů spolku,způsobuvo|by č|enŮorgÓnŮ o jejich
odvo|óvónío způsobjednóní.
k) rozhodujeo vyloučení
č|eno,
|) rozhodujeo fÚzispo|kunebo zrušení
spo|ku'
přítomno30 minuŤpo p|Ónovonémtermínuzohójeníč|enské
8. Není-|i
schŮze nodpo|oviční
většino
všech č|enŮ,konÓ se vzópětí nóhrodníč|enskóschůze,kterÓ je usnóšeníschopnó
při jokémko|iv
počŤučlenů.YŽdy o|e musíp|otiŤzósodo, Že veřejný sektor oni Žódnó ze zÓjmových skupin nesmí
předstovovot více jok 49% h|osovocíchpróv. V přípodě, že poměr není dodrŽen, musíbýŤh|osy
jednot|ivýchč|enů
uprovenypřepoč1emŤok,oby by| poměr zochovón' PřepočeŤ
je Uproven
h|osů
jednocímřódem. Přepočetzosloupeníč|enůo podí|ujejich h|osůse provede vŽdy při zohójení
jednóní o bude vŽdy zoznomenón v zÓpise. Nóhrodníč|enskóschůzemŮŽe projednotjen zó|eŽtosti
d|e progromupůvodní
členské
schŮze,s výjimkouč|.8, bod 7, písmenoo),i),j),|).
9. Č|enskÓschůze rozhoduje no zók|odě h|osovÓní.Pro přijeŤírozhodnutije tieoo souh|osuvětšiny
přítomných.V přípodě,Že je sice přítomnonodpo|oviční
vělšino č|enŮMAS, ole není dodrŽen
potřebný poměr, kdy veřejný seklor oni ŽódnÓ ze zójmových skupin nepředsÍovujevíce jok 49%
h|osovocíchpróv, musíbýt h|osyjednot|ivýchč|enůuproveny přepočlem lok, oby byl poměr
zochovón. Přepočeth|osŮje Uprovenjednocímřódem. PřepočetzosŤoupení
č|enů
o podí|ujejich
h|osů
se provedevŽdypři zohójeníjednÓnío bude vŽdyzoznomenónv zÓpise.
10.Z jednóní č|enské
schůzeje pořizovÓn zópis, kteý podepisujepředsedo nebo místopředsedoo
určenídvo ověřovote|ézópisu. ověřovote|ézópisu jsou vo|enivŽdy no zočótkuzosedÓníč|enské
schůze,přičemŽnóvrh no ověřovole|e předklÓdó předsedo, ZÓpis kromě doto, mísŤo
konónío |istiny
příiomných musíobsohovol Údoje o skutečnémprogromu, přijotých rozhodnulíchs uvedením
výs|edkuh|osovóní
k jednot|ivým
bodŮm progromUo nÓmitkóch ÚčostnÍků.
l l. Jednóníč|enské
schŮzeuprovujejednocířÓd.
l2.Č|enskóschůzemŮŽe v odůvodněnýchpřípodech'zejménopokud hrozínebezpeČíz prod|ení.
schvo|ovotusneseníi mimo svéřódné jednóníprosŤřednictvím
h|osovóníper ro||om,o to výhrodně
prostředniclvím
pošty(e-moi|)
zprÓv e|ekŤronické
o výhrodněv rómci svépůsobnosŤi:
o) schvo|ovoizpůsobhodnoceníovýběruprojektŮ,
zejménohodnotící
krilério'
b) vo|itč|enyvýběrovékomise,
c) schvo|ovotÚko|yo činnoslspolku
pro přís|ušné
období.
per ro|lomvyh|ošuje
l3. H|osovÓní
předsedo spo|ku(dó|ejen ,,vyhlošovoŤe|..).
Vyh|ošovole|
zóroveň určí
pro h|osovóní,
|hůtu
kteró nesmíbýt krotší
neŽ24hodin.
je povinen rozes|otzpróvu (e-moi|)o zohójeníh|osovóníper ro||om,jejŽ součóslíje
l4.Vyh|ošovote|
nÓvrh usnesení
o |hůlopro hlosovóní,
všemč|enŮmspo|kuo to no e-moi|ovouodresu,kterouzo iímÍo
Úče|emuved|iVseznomuč|enů,
kteý spo|ekvede ve smys|učl.5 odst.4 Sionov.
vt

JI

je povinen ve stonovonélhůtěodes|otpředsedoviodpovědníe-moi|.ve kterémse
l5. Koždýh|osující
se.,.
s|ovy''pro nóvrh.,,,,protinóvrhu..,nebo ,'zdrŽuji
vyjódřío nóvrhu usnesení
jeho
pro
nejméněpolovino
schvÓlení
hlosuje
je
pokud
v
|hŮtě
určené
schvÓ|en,
Nóvrh
usnesení
ló.
'poltu. V přípodě,Že č|enspo|kuve stonovenélhŮÍěneodpověděl.mó se zo to. Že se
všechč|enů
zdrŽe|.
hIosovÓní
l7. Výs|edekh|osovóníper rol|omoznÓmí vyhlošovote|bez zbyiečnéhoodk|odu, nejpozději do Ťří
všemč|enŮmspo|ku.
h|osovóní
ko|endóřníchdnůod skončení
řódného jednóní
obdobíje uveden v zópise z nejb|iŽšího
l8. Výs|edekh|osovóníper ro||omzo up|ynu|é
schůze.
č|enské

Čl.c
Výbor spo|ku

t . Výbor spo|kuje výkonným,rozhodovocímo stoiutÓrnímorgónem spo|ku,kteý zo svou činnost

schůze.
Výborřídíčinnostspo|kuv obdobímezizosedÓnímič|enské
schůzi.
oápovioo č|enské
schŮzino zók|odě nÓvrhu některéhoze č|enŮ.Výbor mó
ve výboruvznikÓvo|bouno členské
Členství
kdy veřejný sektoroni Žódnó ze zÓjmových skupinnepředstovujevíce neŽ 49%hlosovocích
7 č|enů,
výborujsou rovné.Je.|ič|enemvýboruspo|ku
próv' KoŽdýč|envýborumÓ l h|os.H|osyvšechč|enů
próvnickó osobo, zostupujeji no jednóní fyzickÓ osobo písemnězmocněnÓ č|enem- próvnickou
osobou k zostoupenípři výkonu funkce. Je-|i č|enemvýboru spolku fyzickÓ osobo, musíbýt
svéorÓvnóo bezÚhonnÓ. Je-|ič|enemvýboru prÓvnickó osobo, musítyto podmínkysplňovotioké
len. kdo Íutopróvnickouosobuzostupuje.
o to nejméně3x ročně.
místopředsedo,
Výborsvo|Óvápředsedo výboruspolku,v jeho nepříiomnosti
konlro|ní
z rozhodnuÍí
předsedo
komise
kontro|ní
výbor
spo|ku
svo|óvó
zÓjmy
spo|ku,
to
výzooujr-ti
si
komise.
VýborspoIkuzejméno:
o) volíze svéhoslředu předsedu o mísÍopředsedu,
zójmovéskupinyv sou|oduse SCLLD,
b) vymezujejednot|ivé
spolku,
c} koordinuječinnoslspo|ku,řídíprovozníčinnosÍ
schůzimin.l x ročně,
d) svo|óvó č|enskou
schůze,
č|enské
ei zprocovóvó podk|odypro rozhodnuŤí
schůze,
č|enské
usnesením
f) p|níÚko|yu|oŽené
g) rozhodujeo přijeÍí
zo č|enospo|ku,
ňj scrrvo|ujeuzovřenío ukončeníprocovněpróvníhovztohu s vedoucím zoměstnoncem pro
sCLLD (vedoucímzoměstnoncem- monoŽeremMAS),
stroÍegie
reo|izocirozvojové
schvo|ujevýzuy/ podvyzvyk podÓvÓní Žódostí.
vybÍ,Ó brojekty/podprojektyk reo|izoci o slonovu'ie výši o|okoce no projekty no zók|odě
nÓvrhu výběrovékomlse,
odměn.
k) rozhodujeo způsobuodměňovónífunkcionÓřůspolkuo výšijejich
schůze.pouze všokv tokovémíře.kteró nebude
č|enské
|) můŽeměniÍschvó|enýp|ón činnosti
mítzósodnív|ivno výsledekhospodořeníspo|ku,
schůze,
členské
nepotřído působnosii
m) jednó o rozhodujeo věcech MAS.kŤeré
s
odŮvodněním.
no
vyloučeníč|eno
podÓvó
schŮzi
č|enské
nóvrh
n)
konce|óř.
činnoslispo|kumůŽevýbor spo|kuzřídiÍ
5. K zojištění
je-|ipříiomnonodpo|oviční
všech jeho členů.Výbor
věŤšino
6 . Výbbr spo|kuje usnóšeníschopný.
příŤomných
č|enů.
většinou
spolkurozhodujenodpo|oviční

Č l .t o
Předsedo o míslopředsedospo|ku

t . Výbor spo|ku MAS Aktivios, z.s.vo|íze svéhostředu předsedu o místopředseduvýboru spo|ku.
2. Spo|ek zoslupuje novenek předsedo nebo místopředsedo,koŽdý znich somostotně.Předsedo

(místopředsedolvykonÓvó svou funkci osobně. Není-|ipředsedo schopen vykonóvot funkci. je
musí být
žostupovÓn místopředsedou.Fyzickó osobo, kteró je předsedou (mísŤopředsedou)
podnikóní.
ŽivnosŤenské
svépróvnÓo bezÚhonnó ve smysluprÓvníhopředpisuuprovujícího
tok. Že k nopsonémunebo vytišiěnému
ó. Zo MAS Aktivios.z.s.podepisujepředsedo (místopředsedo)
připojísvůjpodpis. Předsedo nop|ňuje
jméno,
při]mení
funkce,
o
nózvu spo|kuo uvedenísvého
poměr.
procovní
zoměstnonci
rozhodnulívýboru,uzovírÓse
je odpovědný
4 . Předsedový'boruspo|kuřídípróci výboruspolkuo svolóvó jejíjednóní.Zo svou činnost
výboruspo|ku.

Č l .t t
Výběrovó komise

t . Č|enyvýběrovékomisevo|íč|enskÓschůzeze svých č|enůnebo subjektůprokozole|něpůsobících
2.

+-

5.
6.
1

L

no ÚzemíMAS, přičemŽveřejný sektoroni žódnó ze zqmových skupin nepředsÍovujevíce neŽ 49%
hIosovocíchoróv.
Je-|ič|enemvýběrovékomise próvnickó osobo. zoslupujeji no jednóní fyzickó osobo písemně
zmocněnó č|enem- prÓvnickou osobou k zostoupenípři výkonu funkce' Je-|ič|enemvýběrové
komisefyzickó osobo, musíbýt svépróvnóo bezÚhonnó. Je-li Členemvýběrovékomisepróvnickó
osobo,musítyto podmínkysplňovottokéten, kdo tulo próvnickouosobuzosŤupuje.
Č|enskóschŮzestonovípro koŽdéfunkční
výběrovékomise.Jejichpočetje vŽdy
obdobípočeÍč|enů
Iichý.
je moŽné'
Mondót členovýběrovékomiseje 1 rok od zvo|ení'
opokovonézvo|ení
Výběrovó komise:
pod|e objektivníchvýběrovýchkriterií,
o) provódíhodnocenío předvýběr projekŤů
b) sestovujeseznomprojekÍů
o novrhujejejichpořodípod|e přínosuk p|něnízóměrŮo cí|ŮSCLLD.
próvo členůkomiseje rovné,koŽdýčlenmÓ l h|os'
H|osovocí
Komisevo|íze svéhosŤředupředsedu komise,kteý svo|óvózosedónívýběrovékomiseo řídíjednóní
výběrovékomise.
je-|isoučosnězochovÓn
Komiseje usnóšeníschopnÓ
zo přítomnosti
nejméněpo|ovinysvých č|enů,
poměr h|osovocíchpróv ve smys|uodst. l tohoŤoč|ónku.Komiserozhodujenodpo|oviční
většinou
hIosů.

Č l .t z
Kontro|ní
komise

t . Č|enykontro|ní
komisevolíč|enskÓschŮzeze svýchč|enů.
2. Kontro|ní
komisemó 3 čIeny.Je-|ič|enemkontro|ní
komisepróvnickó osobo.zoslupujeji no jednÓní

3.
4.
5.
6.
8.

při výkonu funkce.
ÍyzckÓ osobo písemnězmocněnó členem- próvnickou osobou k zosŤoupení
Kontro|ní
komiseje konÍro|ním
komisefyzickÓosobo. musíbýt
orgónem spo|ku.Je-|ič|enemkonŤro|ní
svépróvnó o bezÚhonnó. Je-|i č|enemkontro|ní
komise prÓvnickÓ osobo, musítyŤopodmínky
sp|ňovotlokéten, kdo ŤutoprÓvnickouosobuzostupuje.
Č|enové
kontrolní
komisejsouvo|enino funkční
období3 |et.
prÓvo členůkomiseje rovné,koŽdýčlenmó l h|os.
H|osovocí
Komisevo|ío odvo|Óvóze svéhoslředu předsedu kontro|ní
komise,kteý svo|óvózosedóníkomiseo
řídíjejíjednóní.
Komise je usnóšeníschopnó
zo příiomnostivšech svých č|enů.Komise rozhoduje nodpo|oviční
většinouhIosů.
Komisepředk|Ódó nejméně]x ročnězpróvu č|enské
schŮzio výs|edcích
svékonlrolní
činnosti.
KontroIní
komise:
o) projednÓvÓ výroční
zpróvuo činnosti
o hospodořeníspo|ku,
b) s|edujeo kontro|ujeveškeréČinnostispo|kuzejménos důrozemno hospodoření Úče|né
vynok|ódóníprostředkůo ochrony mojetku.vev|osinictví
spolku.noh|íŽí
do ÚčeÍních
knih o
jinýchdoklodůspo|kuo konÍro|uje
ŤomobsoŽenéÚdoje,
c) projednÓvó stŽnostič|enů,
d) doh|Eíno to, Že spolek vykonóvó svou činnost,zejménoco do odminislrocefinončních
prostředkŮ,v sou|oduse zÓkony, p|oÍnýmiprovid|y,stondordy MAS o schvó|enou stroŤegií
rozvoje,
e) kontrolujemeÍodikuzpůsobuvýběru projektůo jejídodrŽovóní,včetně vyřizovóníodvolóní
Žodote|ů
vůčirozhodnutí
výboruspo|kuo podpoře,
f) zodpovídÓ zo hodnocení o monitoring slrotegie rozvoje (zprocovóvó o předk|ódó ke
p|ón SCLLD),
schvó|enívýboruspo|kuindikótorovýo evo|uoční
g) v přípodě,Že to vyžodují
zójmy spo|ku,svoló mimořódnézosedóní výboru spo|kuonebo
mimořódnouč|enskou
schůzi.

Č l .t s
Konce|óřMAS
funkční
činnosti.
sIožkou
spolku,zojišťuje
odministrotivní
1 . Konce|óřMAS je orgonizoční
o odministrotivní
spo|ku.
se no tvorbě strotegickýchdokumenÍů
serviso činnostechspo|ku,podí|í
zÓzemí,informoční
propogoci spo|ku,oktuo|izociinterneŤových
provódízměny V seznomUč|enů
strónek
spo|ku,zojišťuje
výboruspo|ku.
zemědě|ství
činnosŤi
d|erozhodnutí
o do|ší
o jejichsou|odnosls MetodikouMinisterstvo
Konce|óř MAS je Íízenovedoucím koncelóře - monoŽerem MAS, se kteým vzovírÓ předsedo
procovněprÓvnívzÍohno zÓk|odě předchozíhoschvó|enívýboremspo|ku.
MAS, odpovídó zo imp|emenŤoce
orgonizočnízó|eŽiÍosŤi
3. MonoŽer MAs řídíkonce|óř MAS, zojišťuje
zprÓvy' MonoŽer
SCLLD MAS Aktivios,z.s.MonoŽer MAS je tokéodpovědný zo zprocovónívýroční
zoměstnoncŮMAs Aktivios,
z.s.
MAS novrhujeuzovřeníorozvózóníprocovněpróvníchvztohůdo|ších
reo|izocisvěřených Úkolůo jejíběžný
V rómci konce|óře MAS působíi do|šízoměstnonci zojišťující
chod.
MonoŽer MAS o ostoŤní
zoměstnonci jsou opróvněni zostupovol spo|ek v rozsohu vymezeném
orocovnísm|ouvounebo p|noumocí.

Č l .t l
Zósody hospodoření
l . Spo|ekhospodořís movitými nemovilýmmojetkem.
2 . Při]myspo|kulvořízejméno:

příspěvky,
o) č|enské
podpory o doioce,
b) subvence,gronÍy,příspěvky,
c) dory o příspěvkysponzorů- próvnických o ýzických osob,
činnosti
spo|ku.
d) výnosyz nemovitéhoo moviléhomojeÍkuo z v|oslní
příslušným
obecně zóvozným o p|otným
Evidence o Účetnictvíse vedou způsobemodpovídojícím
předpisům.Zo hospodořeníspolku odpovídó výbor spo|ku,kteý koŽdoročněpředk|ódó č|enské
schůzizpróvu o hospodoření,včetně ÚčetnízÓvěrky. Mojetek spo|ku je moŽno pouŽítpouze V
sou|odus Úče|emspo|kuuvedenýmv č|.3lěchtoslonov.
4 . Spo|ekneodpovídózo d|uhysvýchč|enů
onijinýchsubjeklů.
Hospodořeníse uskutečňujepodIe ročníhorozpoČtuschvó|enéhočlenskouschůzí.Výsledky
hospodořeníse zok|ódojído sbírky|istinspo|kovéhorejstřku.
s reo|izocíSCLLD v Účetnictvíodděleně pod zv|óštními
Spo|ek vede příjmyo výdoje související
kontro|ovoŤe|né.
o somostoÍně
znoky,tok,oby bylyvŽdyzpětně doh|edote|né
Úče|ovými

Čl.ts
Zón!kspolku

t . Spolekzonikó:

nebo sloučením
s jiným spo|kemno zÓklodě rozhodnutíč|enské
o) dobrovo|nýmrozpušlěním
schůze,
zókoníku,nebo ve smys|u$
soudu o zrušení
spolkuve smys|u$2ó8 občonského
b) rozhodnuŤím
zókoníku,
304l odst.2 občonského
c) pokud k|esnepočetč|enŮspolkupod počei21.
2. Zonikó-|i spo|ek dobrovo|ným rozpuštěním,rozhodne součosně č|enskó schůze o způsobu
mojeÍkového
vypořódÓní.
nebo bez |ikvidoce,pokud mojetekspolkupřechózíno próvníhonós1upce.
3. Spo|ekzonikó s |ikvidocí
jmenuječ|enskóschůze|ikvidótoro,
kteý zobezpečímojeikovéo prÓvní
4. Při zóniku spo|kus |ikvidocí
|ikvidóÍoro.
vyrovnónívšechzÓvozkůo poh|edóvek.Spo|ekvytvořínezbytnépodmínkypro činnosŤ
jdou k tŽi spolku.
Nók|odyno činnost|ikvidótoro
po uspokojení
všechzóvozkŮ bude přebylek no zók|odě usnesení
V přípodě |ikvidočního
zŮstoŤku
členské
schůzepřeveden no orgonizoces obdobným předmětemčinnosÍi.
rejsiříku.
Spo|ekzonikó dnem výmozuze spo|kového

\r-

Č l .t g
Zóvěrečnó ustonovení
'1.

jednocířód o příspěvkový
schůzevydot orgonizoční.
č|enské
Spo|ekmůŽerozhodnuÍím
řód.
spo|ku.
2. Slonovy spo|kupodepisujepředsedo o mísŤopředsedo
Účinnostino zók|odě jejich projednónío schvó|eníč|enskouschŮzíspo|ku.
Stonovynob,ývojí
spo|kudne 7. dubno 2o15. Prvnízměno stonov bylo
4. Totozněníslonov by|oschvó|eno č|enskouschůzí
provedenoo schvó|enoč|enskou
2015.
schůzí
dne l0. |isŤopodu
p|otnostiokomžikemnobytíÚčinnosŤi
spo|kempřed dnešnímdnem, pozb,ývojí
Veškeréstonovypř.rjoié
ŤěchtosÍonov.

V PřešÍicích
dne,l0. 1]' 20l5

\\'*ml;

Ing.Pelr Brondl

předsedo spolku
MAS Aktivios,z.s.

místopředsedospoIku
MAS Aktivios.z.s.

