Místní akční skupina
Mezi Úpou a Metují, z.s.

STANOVY SPOLKU

schválené Valnou hromadou dne 19. ledna 2015

Stanovy spolku
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.

Preambule
Zapsaný spolek, Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s. (dále jen „MAS“) vnikla 27. října
2005 podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Zapsána je v rejstříků spolků vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 5787.
Identifikační číslo MAS je 270 13 391.
MAS byla založena na principech metody LEADER a plně je respektuje.

Článek I.
Působnost
1. Působnost MAS je na katastrálních územích obcí, které schválí zařazení do územní působnosti.
O území působnosti rozhoduje nejvyšší orgán MAS.
2. Činnost MAS může vykonávat i mimo toto území, bude-li tato činnost mít prokazatelný dopad
na území působnosti.

Článek II.
Název a sídlo
1. Název MAS je: Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s.
2. Sídlo MAS je: Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice.

Článek III.
Účel
1. Účelem MAS je:
a)

Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

b)

Vzdělávání pro děti, mládež a širokou veřejnost

c)

všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje území působnosti;

d)

uplatňování nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví;

e)

vytváření a naplňování rozvojových koncepcí a strategií

f)

rozvoj mezisektorové spolupráce.

2. Činnosti prováděné mimo SCLLD tzn. služby pro projekty z jiných dotačních titulů, budou
prováděny mimo kapacity určené pro realizaci SCLLD
3. Vedle hlavní činnosti může MAS vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost.

Článek IV.
Členství
1. Členem MAS se může stát fyzická osoba po dovršení 18 let, nebo právnická osoba, která má
trvalé bydliště, sídlo, nebo provozovnu v území působnosti, nebo v tomto území prokazatelně
působí. O prokazatelné působnosti rozhoduje Valná hromada MAS.
2. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky Programovým výborem MAS a splněním
členských povinností. Odmítnutí členství musí být do 60 dnů od podání přihlášky zájemci
písemně odůvodněno.
3. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin
nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
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Článek V.
Práva a povinnosti členů
1. Každý zúčastněný individuální člen a zástupce právnické osoby (statutární orgán, nebo
právnickou osobou zmocněný zástupce) má právo účastnit se hlasování na Valné hromadě.
2. Účastnit se jednání programového výboru s hlasem poradním.
3. Má právo být začleněn do jedné ze zájmových skupin.
4. Jeden partner muže být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
5. Řádný člen MAS má právo:
a)

účastnit se Valné hromady

b)

účastnit se jednání Programového výboru

c)

podílet se na činnosti MAS

d)

volit a být volen do orgánů MAS

6. Řádný člen MAS má povinnost:
a)

řídit se stanovami a dodržovat je, plnit rozhodnutí přijatá jeho orgány

b)

v případě zvolení plnit úkoly dané funkce

c)

ve stanovené výši platit členské příspěvky

7. Členství v MAS zaniká:
a)

vystoupením – písemným oznámením o vystoupení předsedovi MAS

b)

vyloučením – Valná hromada může rozhodnout o zániku členství (vyloučení) při hrubém
porušování členských povinností a závazků, vyplývajících ze stanov.

c)

úmrtím člena – fyzická osoba, nebo zánikem člena - zrušením právnické osoby

d)

zánikem MAS

e)

neuhrazením členského příspěvku do 6 měsíců po stanoveném termínu

Článek VI.
Organizace spolku
1. Orgány MAS jsou:
a)

Nejvyšší orgán - Valná hromada

b)

Rozhodovací orgán - Programový výbor - Statutární orgán (kolektivní)

c)

Kontrolní komise - Monitorovací výbor

d)

Výběrová komise - Další určený orgán

2. Všichni členové všech orgánů MAS musí být svéprávní a bezúhonní. 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.
3. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
4. Členství v orgánech MAS musí být vyvážené tj. veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv v jednotlivých orgánech.

Článek VII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji všichni členové MAS. Je svolávána
Programovým výborem a to nejméně jednou ročně, nebo z podnětu alespoň třetiny členů MAS
nebo z podnětu Monitorovacího výboru MAS.
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2. Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala,
jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
3. Na jednotlivých jednáních Valné hromady platí pravidlo 49%, tzn. ani veřejný sektor ani žádná
z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. V případe, že
by při zasedání Valné hromady hrozilo, že u přítomných členu dojde k porušení podmínky, že
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49 %, se přistoupí k
přepočtu hlasu. Podmínky platí i u náhradní Valné hromady.
4. Rozhodnutí Valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh
nadpoloviční většina všech přítomných hlasů.
5. Řádně svolaná Valná hromada je schopna usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina
členů MAS. Jednání Valné hromady řídí předseda, nebo jím pověřený člen Programového
výboru.
6. Valná hromada nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) v území působnosti MAS.
7. Valná hromada má následující pravomoci:
a)

schvaluje SCLLD a další rozvojové koncepce a strategie MAS pro zájmové území, způsob
hodnocení a výběru projektů, zejména Výběrová kritéria pro výběr projektů

b)

volí a odvolává členy všech orgánů, komisí a výborů MAS a rozhoduje o jejich počtu nad
minimální uvedený v těchto stanovách

c)

schvaluje rozpočet MAS, výroční zprávu, zprávu o činnosti a hospodaření a zprávu
Monitorovacího výboru, výši členských příspěvků a termín do kdy musí být uhrazeny

d)

rozhoduje o změně právního statutu nebo o fúzi či zániku MAS a povolává likvidátora

e)

rozhoduje o území působnosti MAS

f)

rozhoduje o odměnách statutárního orgánu

8. Způsob jednání Valné hromady upravuje jednací řád, který schvaluje Valná hromada.

Článek VIII.
Programový výbor
1. Programový výbor je statutárním orgánem MAS. Má minimálně tři členy a je volen Valnou
hromadou na dobu tří let. Členy je možné volit i opakovaně.
2. Členové Programového výboru musí být voleni ze členů spolku
3. Je-li členem Programového výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu
zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovacího orgánu rovné
5. Členové Programového výboru jsou povinni svou činnost vykonávat s péčí řádného hospodáře.
6. Programový výbor má následující pravomoci:
a)

zajišťuje a předkládá zprávu o činnosti a hospodaření, výroční zprávu MAS Valné hromadě

b)

zřídit kancelář a k jejímu chodu vypracovat vnitřní směrnici MAS

c)

schvaluje výzvy k podávání žádostí, výběr projektů, včetně rozsahu jejich financování,
předložený Výběrovou komisí

d)

svaluje vnitřní řády a směrnice MAS

e)

schvaluje přijetí nových členů do MAS

f)

schvaluje externího auditora a účetní a dále rozhoduje o všech pracovních poměrech
zaměstnanců MAS

g)

rozhoduje o odměnách členů výborů a komisí

h)

má odpovědnost za majetek MAS a hospodaření dle schváleného rozpočtu

i)

má odpovědnost za naplňování účelu MAS

7. Programovému výboru náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy nebo zákon č. 89/2012
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Sb., občanský zákoník nesvěřil jinému orgánu MAS.
8. Programový výbor si ze svých členů volí předsedu, který svolává a řídí jednání podle potřeby,
nejméně 4 x ročně.
9. Programový výbor je schopný se usnášet, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho
členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Členové Programového výboru zastupují MAS tak, že samostatně jedná pouze předseda,
ostatní členové jednají společně v minimálním počtu dvou členů. Dokumenty podepisují tak, že
k razítku, či názvu MAS připojí svůj podpis předseda, nebo dva členové Programového výboru.
11. Předseda Programového výboru je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům.

Článek IX.
Monitorovací výbor
1. Monitorovací výbor je kontrolním orgánem MAS. Má minimálně tři členy a je volen Valnou
hromadou na dobu tří let. Členy je možné volit i opakovaně.
2. Členové Monitorovacího výboru musí být voleni ze členů spolku
3. Je-li partnerem Monitorovacího výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu
zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů monitorovacího orgánu rovné
5. Do kompetencí Monitorovacího výboru spadá zejména:
a)

kontrola správnosti činnosti a finančního hospodaření MAS, projednání výroční zprávy o
činnosti a hospodaření MAS

b)

dohled na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy
MAS a SCLLD

c)

nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrola
tam obsažených údajů

d)

svolávat mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to
vyžadují zájmy MAS

e)

kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování
odvolání žadatelů proti výběru MAS

f)

odpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení
Valné hromadě indikátorový a evaluační plán SCLLD)

6. Monitorovací výbor si ze svých členů volí předsedu, který svolává a řídí jednání výboru podle
potřeby, nejméně však 1 x ročně.
7. Monitorovací výbor je schopný se usnášet, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho
členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
8. Kontroly se provádějí průběžně podle předem zpracovaného plánu nebo na podnět členů MAS.
9. Zjistí-li Monitorovací výbor nedostatky, upozorní na ně Programový výbor.
10. Monitorovací výbor o výsledku kontrol pořizuje písemný zápis, který předkládá Programovému
výboru. O své činnosti předkládá zprávu 1x za rok Valné hromadě.

Článek X.
Výběrová komise
1. Výběrová komise je dalším určeným orgánem MAS. Má minimálně pět členů a je volena Valnou
hromadou na dobu maximálně jednoho roku. Členy je možné volit i opakovaně.
2. Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS.
3. Členové Výběrové komise musí být voleni ze členů spolku
4. Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně
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působí.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné
6. Výběrová komise je orgánem MAS, který:
a)

třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli – navrhuje jejich pořadí podle přínosu
těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD

b)

předkládá výběr projektů ke schválení Programovému výboru

7. Výběrová komise si ze svých členů volí předsedu, který svolává a řídí jednání komise podle
potřeby.
8. Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
9. Výběrová komise může vytvořit odborné komise, které jsou jejím poradním orgánem.

Článek XI
Kancelář MAS
1.
2.
3.
4.
5.

Kancelář MAS je výkonnou a administrativní složkou spolku. Kancelář MAS zajišťuje především
administrativní činnosti, funkční zázemí, informační servis, podílí se na tvorbě strategických
dokumentů, vede seznam členů, zajišťuje propagaci a aktualizaci webových stránek spolku.
Kancelář je řízena předsedou spolku
V rámci kanceláře MAS působí zaměstnanci zajišťující realizaci svěřených úkolů a její běžný
chod.
MAS uzavírá pracovněprávní vztah s vedoucím zaměstnancem odpovědným za realizaci
SCLLD, je oprávněn účastnit se jednání všech orgánů MAS s hlasem poradním.
Vedoucí zaměstnanec odpovědný za realizaci SCLLD a ostatní zaměstnanci jsou oprávněni
jednat za MAS v rozsahu vymezeném písemnou plnou mocí nebo pracovní smlouvou a to
zejména v administrativních záležitostech MAS
Náplň zaměstnanců MAS:

každodenní implementace, sledování a vyhodnocování postupu realizace SCLLD a
programových dokumentů spolku a realizace jednotlivých projektů,

příprava podkladů pro jednání Valné hromady,

spolupráce s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty,

komunikace a informování veřejnosti o činnosti spolku,

maximální zapojení místních subjektů do realizace strategie spolku,

vyhledávání inovativních projektů - nápadů a jejich zařazování do realizace SCLLD,

soulad předkládaných projektů se stanovami a strategií spolku,

další nezbytné administrativní činnosti.

Článek XII
Majetek a hospodaření
1. MAS hospodaří s nemovitým a movitým majetkem a financemi. Jeho příjmy tvoří:
a)

členské příspěvky

b)

dotace, dary

c)

vlastní činnost

d)

výnosy z majetku

2. Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti MAS a programů směřujících k rozvoji území
v působnosti MAS.
3. Hospodaření se uskutečňuje podle rámcového ročního rozpočtu, který navrhuje Programový
výbor a schvaluje Valná hromada.
4. MAS vede účetnictví podle platných zákonů ČR.
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Článek XI.
Členské příspěvky
1. K zajištění činnosti vybírá MAS členské příspěvky.
2. O výši členských příspěvků každoročně rozhoduje Valná hromada.

Článek XII.
Závěrečné ustanovení
1. Práva a povinnosti těmito stanovami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 19. ledna 2015
3. Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 16. října 2008
4. Tyto stanovy obdrží všichni členové MAS a dále všechny příslušné orgány

V České Skalici, dne 22. září 2015
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