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STANOVY SPOLKU
MAS Podchlumí, z. s.
I.
Úvodní ustanovení
1. MAS Podchlumí, z. s. (dále jen "spolek"), dle zákona č. 89/2012 Sb. § 214, který byl původně
založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne 20. 12. 2005.
2. Spolek má strukturu místní akční skupiny (dále jen "MAS") a funguje na principu místního
partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním
území, pro něž navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen
SCLLD). Členové MAS zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy a na
rozhodovací úrovni veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 %
hlasovacích práv.

II.
Identifikace spolku
1. Název:
2. IČO:
3. Sídlo:

MAS Podchlumí, z. s.
270 15 947
Holovousy 39, 508 01 Hořice

III.
Působnost
1. Působnost MAS Podchlumí, z. s. je území Mikroregionu Podchlumí, města Hořice a přilehlých obcí
města Hořice v Královéhradeckém kraji, v turistické oblasti Podzvičinsko, TVÚ Podkrkonoší.
2. Území zahrnuje katastrální území 42 obcí. Všechny obce schválily zařazení své obce do územní
působnosti MAS Podchlumí, z. s.

IV.
Účel a cíl spolku
1. Účelem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, při maximálním využití
potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů, zejména aktivitami a jednotlivými projekty ve
prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a
dalších subjektů působících na území MAS Podchlumí z. s.
2. Předmět hlavní činnosti spolku jsou činnosti, jimiž spolek realizuje účel, k němuž byl založen:
• rozvoj spolupráce místních aktérů uvnitř oblasti,
• naplňování principu partnerství (dlouhodobá spolupráce mezi státní správou a samosprávou,
podnikatelskými subjekty, nevládními a neziskovými organizacemi a dalšími subjekty),
• příprava podmínek pro účast v programech ČR a EU,
• zapojení se v rozvojových programech na principu komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD, LEADER), do operačních programů ČR a mezinárodních programů spolupráce apod.
• realizace komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) vymezeného regionu,

2

Stanovy – MAS Podchlumí, z. s.
•

•
•

ochrana přírodních a kulturních hodnot, zvýšení ekonomické prosperity, podpora šetrného
hospodaření a turistiky, zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území v
oblastech jako jsou – školství, osvětové a vzdělávací aktivity, využití volného času, doprava,
životní prostředí a krajina, sociální a zdravotní péče, udržitelný cestovní ruch, občanská
vybavenost, zemědělství, bezpečnost, péče o kulturní a přírodní dědictví, využití informačních
a komunikačních technologií apod.,
řídit další práce, které jsou v souladu s účelem spolku a zájmy členů a zajišťovat k tomu
potřebné finanční, lidské, materiální, informační a další zdroje,
uskutečňovat další činnosti, které jsou ve vztahu k účelu vzniku spolku a přinášejí výnosy.

3. K plnění těchto cílů spolek:
• realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),
• realizuje vlastní projekty,
• podporuje a koordinuje poradenské a informační činnosti pro místní subjekty, návštěvníky a
zájemce o spolupráci,
• vydává periodické a neperiodické publikace, elektronické informační a propagační produkty a
další mediální prostředky,
• podporuje organizování besed, seminářů, konferencí apod.,
• navazuje kontakty a spolupráci s jinými spolky a subjekty v ČR i v zahraničí,
• spolupracuje s odborníky, veřejnoprávními a soukromými institucemi a dalšími subjekty
veřejného života.

V.
Členství
1. Zájemcem o členství ve spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba na
základě podané písemné přihlášky (viz příloha č. 1), která souhlasí se stanovami spolku a splňuje
podmínky dle „Pravidel pro členství“.
2. Členové MAS Podchlumí, z. s. musí mít na území působnosti MAS Podchlumí, z. s. trvalé bydliště, sídlo
nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit a zastupovat veřejné nebo
soukromé místní socioekonomické zájmy. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu a přijetí za
člena spolku je v kompetenci MAS.
3. O přijetí nových členů a zrušení členství rozhoduje Rada spolku. Nově přijatý člen (pouze obce) zaplatí
členský příspěvek za daný kalendářní rok v plné výši nehledě na datum přijetí. Členství ve spolku je
nepřevoditelné.
4. Právnickou osobu zastupuje osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby anebo má její plnou
moc.
5. Členové MAS Podchlumí, z. s. tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou
problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině si určuje člen MAS podle své převažující
činnosti. Vymezení zájmových skupin je stanoveno ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD) MAS Podchlumí, z. s. a v „Pravidlech pro členství“. Každý člen MAS Podchlumí, z. s. může být
příslušný pouze k jedné zájmové skupině. V členské základně na rozhodovací úrovni nesmí žádná
jednotlivá zájmová skupina ani veřejný sektor představovat více než 49 % hlasovacích práv.
6. MAS Podchlumí, z. s. je otevřeným partnerstvím. Podmínky pro přistoupení členů včetně práv a
povinností členů jsou uvedeny ve stanovách a jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS. Počet
členů MAS Podchlumí, z. s. je nejméně 21. Všichni členové jsou zapsáni v seznamu členů, který je
veřejný. Vznikem členství dává člen souhlas s jeho zveřejněním.
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7. Ostatní pravidla pro členství jsou vymezena rozsahem Stanov spolku, Pravidly pro členství, Jednacím a
volebním řádem a placením členského příspěvku.
8. Členství ve spolku zaniká:
• písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku, adresovaným Předsedovi nebo Radě
spolku,
• zrušením členství, vyloučením člena po rozhodnutí Rady spolku při hrubém nebo opětovném
porušení stanov, nebo pokud člen jedná proti zájmům spolku,
• neplacením členských příspěvků ani po opakovaném upozornění člena,
• úmrtím či zánikem právní subjektivity člena,
• zánikem spolku.

VI.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo:
• volit a být volen do orgánů spolku,
• účastnit se a hlasovat na jednání Valné hromady,
• účastnit se a hlasovat na jednáních orgánů spolku, pokud je jeho členem,
• být začleněn do jedné ze zájmových skupin,
• podílet se a rozhodovat o činnosti spolku,
• předkládat podněty a návrhy orgánům spolku,
• účastnit se akcí pořádaných spolkem,
• být informován o činnosti spolku a rozhodnutích jeho orgánů,
• při sporných záležitostech se obrátit na kontrolní orgán spolku.

2. Každý člen je povinen:
• účastnit se Valných hromad pořádaných spolkem nebo svou neúčast řádně omluvit,
• účastnit se aktivně na plnění cílů spolku,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
• řídit se stanovami a dalšími směrnicemi spolku a dodržovat je,
• dbát o dobré jméno sdružení, chovat se čestně vůči spolku,
• být začleněn do jedné ze zájmových skupin,
• v případě zvolení plnit úkoly dané funkce,
• platit stanovené členské příspěvky v částce a termínu podle rozhodnutí Valné hromady
(platí v případě obcí jako členů).

VII.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
• Valná hromada
• Rada spolku (dále jen "Rada")
• Předseda spolku (statutární orgán, dále jen "Předseda")
• Dozorčí komise
• Výběrová komise
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2. Voleným členem orgánu může být kterýkoli člen spolku, který splňuje podmínky volby a Volebního
řádu, není osobou v úpadku či trestně stíhán.
3. Je-li členem statutárního, rozhodovacího, výběrového, kontrolního 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.
4. Všichni členové orgánů MAS odpovídají za výkon své funkce s tzv. péčí řádného hospodáře
s odpovědností za způsobenou škodu.
5. Členství v orgánu končí:
• uplynutím funkčního období,
• odvoláním,
• dohodou,
• odstoupením z funkce písemným oznámením Radě spolku. Funkce je ukončena dva
kalendářní měsíce následující po doručení oznámení na adresu spolku,
• úmrtím člena orgánu – fyzické osoby a zánikem člena – právnické osoby.

VIII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku. Na rozhodovací
úrovni nezastupuje ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích
práv. Toto pravidlo bude uplatněno na usnášeníschopnost každého jednotlivého zasedání Valné
hromady, a to přepočtem hlasů.
2. Valnou hromadu svolává Rada spolku, nejméně však 1x ročně, dále obligatorně z podnětu 1/3
členů nebo Dozorčí komise.
3. Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4. Pokud se jednání Valné hromady nemůže zúčastnit člen – fyzická osoba nebo pověřený zástupce
člena – právnické osoby, může zplnomocnit zastupováním jinou osobu (plná moc bude uložena
v archivu spolku). Taková plná moc musí mít platnost jen pro zastupování na jedné konkrétní
valné hromadě a musí v ní být uveden rozsah zástupního oprávnění). Pokud je takto
zplnomocněna osoba, která už je členem spolku, disponuje tato při hlasování taktéž hlasem člena,
kterého zastupuje. Zmocněná osoba může při hlasování disponovat max. 2 hlasy, přičemž není
možné, aby jedna osoba zastupovala členy MAS, kteří přísluší do různých zájmových skupin.
5. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku.
Usnášeníschopnost Valné hromady ověří předsedající. Není-li přítomna potřebná většina,
předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Valnou hromadu, která je již usnášeníschopná v
libovolném počtu členů. I u náhradního jednání Valné hromady platí podmínka, že veřejný sektor
ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Program jednání oproti
programu řádné valné hromady se nemění. O této možnosti však musí být všichni členové
seznámeni v řádné pozvánce na původní Valnou hromadu.
6. Pro přijetí rozhodnutí na řádné nebo náhradní Valné hromadě je třeba souhlasu většiny
přítomných. Každý člen spolku má jeden hlas.
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7. Při jednání se Valná hromada řídí vlastním "Jednacím a volebním řádem Valné hromady MAS
Podchlumí, z. s.". Jeden člen spolku může být kromě Valné hromady členem pouze jednoho
povinného orgánu. Z jednání se pořizuje zápis, který je umístěn na webové stránky spolku.
8. Valná hromada může svým usnesením delegovat dílčí povinnosti, úkoly a pravomoci na jiné
orgány spolku či manažera spolku či pověřené členy spolku.

Náplň valné hromady:
• určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
• schvaluje strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu a další programové
dokumenty spolku a kontroluje jejich plnění,
• schvaluje rozpočet, roční závěrku a výroční zprávu i činnosti a hospodaření MAS, zprávu o
činnosti Kontrolní komise,
• schvaluje změnu stanov,
• rozhoduje o vytvoření zájmových skupin (či jiných iniciativních skupin) vč. způsobu změny
členství v zájmové skupině,
• schvaluje jednací řád a další vnitřní předpisy spolku,
• zřizuje rozhodovací orgán – Radu spolku, kontrolní orgán – Dozorčí komise a výběrový orgán –
Výběrovou komisi. Vymezuje jejich působnost, pravomoc a počet členů, způsob jejich volby a
odvolání a způsob jednání,
• volí a odvolává členy Rady spolku, Dozorčí a Výběrové komise, schvaluje Předsedu spolku,
• schvaluje přijetí úvěrů a půjček (rámec – účel, maximální výši),
• nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně
vedeného místního rozvoje v územní působnosti MAS,
• rozhoduje o zániku, fúzi spolku a územní působnosti MAS,
• rozhoduje o změně názvu, právní formy a sídla spolku,
• rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků.

IX.
Rada spolku
1. Rada spolku je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku. Je složena ze členů spolku, přičemž
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv.
2. Rada spolku má nejméně 5 a nejvíce 7 členů, kteří jsou volení Valnou hromadou na 4 roky. Člen
Rady může být volen opakovaně.
3. Rada spolku je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Pro přijetí rozhodnutí
je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Každý člen
Rady má jeden hlas.
4. Rada může rozhodovat i mimo zasedání a to:
- v písemné podobě – per rollam, tj. mimo zasedání v písemné formě (oběžníkem, ke
kterému organizátor připojí seznam skupiny a poznámku "per rollam", což znamená
"přečti, podepiš a předej dalšímu")
- s využitím technických prostředků (korespondenční hlasování jednotlivých členů např. e-mailem)
(Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv)
5. Členství v Radě spolku je neslučitelné s členstvím v Dozorčí a Výběrové komisi.
6. Rada spolku volí ze svých řad předsedu. Předseda rady svolává a řídí zasedání.
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7. Rada spolku se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

8. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, odvoláním.
9. Náplň Rady spolku:
• rozhoduje o vzniku a zrušení členství,
• schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro
realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
• schvaluje výzvy k podávání žádostí,
• schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů (výběrová kritéria)
• schvaluje žádosti sdružení,
• schvaluje podmínky půjček a úvěrů,
• vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové
komise,
• rozhoduje o předmětu a rozsahu vedlejší hospodářské činnosti,
• zajišťuje vedení účetnictví, evidenci a archivaci písemností spolku,
• podává informace o činnosti spolku členům a veřejnosti,
• sestavuje návrh rozpočtu a návrh roční účetní závěrky spolku,
• svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.

X.
Předseda spolku
1. Předsedu spolku volí ze svého středu Rada spolku a jeho volbu schvaluje Valná hromada.
2. Předseda spolku je individuálním jednočlenným statutárním orgánem sdružení a činí jménem
spolku právní úkony.
3. Předsedou může být volena fyzická osoba, která je bezúhonná.
4. Předseda je statutárním orgánem sdružení a jedná za spolek. Jde-li o písemný úkon, musí být
podepsán Předsedou nebo Předsedou zplnomocněným členem. Podepisování se děje tak, že
k názvu spolku (razítku) připojí svůj podpis Předseda nebo Předsedou zplnomocněný člen.
5. Předseda je členem Rady spolku a jeho funkční období je čtyřleté. Předseda může být zvolen
opakovaně.
6. Předseda jménem Rady spolku kontroluje činnost Manažera spolku a plnění úkolů uložených mu
Valnou hromadou.
7. Předsedovi spolku je svěřena veškerá působnost, která není stanovami spolku nebo zákonem
svěřena jiným orgánům.

XI.
Dozorčí komise
1. Dozorčí komise je kontrolním orgánem spolku, je složena ze členů spolku a veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv.
2. Dozorčí komise má 5 členů a schází se nejméně 1x ročně. Dozorčí komise podává nejméně
jedenkrát ročně zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti. Ve své práci je Dozorčí
komise odpovědná Valné hromadě.
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3. Funkce člena Dozorčí komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce v orgánech spolku.
4. Dozorčí komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
Každý člen Dozorčí rady má jeden hlas.
5. Dozorčí komise volí ze svých řad předsedu. Předseda komise svolává a řídí zasedání.
6. Funkční období členů je čtyřleté, členové mohou být opakovaně zvoleni.
7. Členství v Dozorčí komisi zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, odvoláním.

Náplň dozorčí komise:
• sledování a kontrola veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné
vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku,
• projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
• dohlíží na to, zda spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a
strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
• 1x ročně podává zprávu o své činnosti Valné hromadě,
• projednává řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a
hospodaření
• nahlíží do účetních knih a kontroluje hospodaření,
• svolává mimořádné jednání Valné hromady a Rady spolku, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
• kontroluje metodiku způsobu výběru projektů, její dodržování a vyřizuje odvolání žadatelů
proti výběru MAS,
• zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD .

XII.
Výběrová komise
1. Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS a je složena ze členů spolku a veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv.
2. Výběrová komise je 7členná. Je volena Valnou hromadou na 1 rok. Člen Výběrové komise může
být volen opakovaně.
3. Výběrová komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
Každý člen Výběrové komise má jeden hlas.
4. Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
5. Výběrová komise volí ze svých řad předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání Výběrové komise.
6. Členství ve Výběrové komisi je neslučitelné s členstvím v Dozorčí komisi a Radě spolku.
7. Členství ve Výběrové komisi zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením,
odvoláním. Členství začíná nejdříve dnem zvolení do funkce, ne však dříve, než skončilo funkční
období člena zvoleného na předcházející funkční období.
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Náplň Výběrové komise:
• předvýběr projektů na základě předem stanovených objektivních kritérií – navrhuje jejich
pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD .

XIII.
Manažer
1. Manažer je vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu.
2. Manažer má k dispozici kancelář a další zaměstnance.
3. Náplní manažera je veškerá činnost spojená s organizací spolku a naplňování jeho účelu.
Náplň Manažera spolku:
• 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.

XIV.
Jednání za sdružení
1. Za sdružení jedná a podepisuje Předseda spolku nebo jím zplnomocněný člen spolku. Plná moc
bude obsahovat náplň a časové omezení.
XV.
Zásady hospodaření
1. Je vedeno podvojné účetnictví. Hospodaření se řídí se Zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. a
dalšími platnými právními předpisy.
2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
3. Hospodaření bude každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.
4. Výroční zpráva bude zpracována nejdéle do 30. 6. následujícího roku po skončení hodnoceného
období. Výroční zpráva bude zveřejněna na stránkách sdružení.
5. Příjmem sdružení jsou dotace, dary, členské příspěvky, příspěvky z veřejných rozpočtů a vlastní
činnost.
6. Členové (pouze obce) hradí spolku členské příspěvky, jejichž výše, čas a způsob splatnosti je
stanovena Valnou hromadou.
7. Členové nevkládají do spolku žádný majetek.
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XVI.
Zrušení spolku
1. Spolek zaniká dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí Valné hromady nebo jeho sloučením
s jiným spolkem.
2. Spolek se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo
dosažením účelu, pro který byl ustaven a z dalších důvodů stanovených zákonem.
Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu
v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn:
• vyvíjí činnost zakázanou v § 145,
• vyvíjí činnost v rozporu s § 217,
• nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo
brání členům ze spolku vystoupit.
3. Při zániku spolku jmenuje Valná hromada likvidátora, který zajistí majetkové a právní vyrovnání
všech závazků a pohledávek.

XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou, účinností dnem registrace
Rejstříkovým soudem ČR.
2. Stanovy spolku lze doplňovat a měnit pouze usnesením Valné hromady.
2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 2. 12. 2014.

………………………………….
Mgr. Jana Němečková
předsedkyně spolku

