Stanovy spolku – MAS Vyškovsko, z.s.
zakládaného dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona
č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a Občanského
zákoníku z. č.89/2012 Sb.

Článek A.
Název spolku

§1
Spolek má název: MAS Vyškovsko, z.s.
(dále jen „spolek“).

Článek B.
Sídlo

§2
Sídlo spolku je na adrese: RostěniceZvonovice, Rostěnice č.p.109, 682 01.
Územní působnost

§3
Území působnosti je vymezeno územími
obcí, které daly souhlas se zařazením do
území působnosti Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (dále jen
SCLLD).

Článek C.

veřejný sektor ani žádná z jednotlivých
zájmových skupin nepředstavuje více než
49 % hlasovacích práv. Minimálně však
musí být zastoupení jedním členem
veřejného sektoru. Je-li členem voleného
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.
Jeden člen může být kromě nejvyššího
orgánu členem pouze jednoho povinného
orgánu

Článek D.
Orgány spolku

§6
Orgány spolku jsou:
a) výroční členská schůze,
b) programový výbor,
c) výběrová komise,
d) pracovní skupiny,
e) kontrolní komise.

Cíl činnosti

§4
Cílem spolku je:
- všestranná podpora trvalého rozvoje
daného území, zejména činnostmi ve
prospěch obcí, neziskových organizací,
drobných podnikatelů, malých a středních
podniků a dalších subjektů působících na
území,
- příprava projektů a zajištění jejich
realizace podle stanovených podmínek
a kritérií pro jednotlivé programy,
- aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy
spolku, jakož i spolupráce s dalšími
partnerskými spolky, resp. s fyzickými
i právnickými osobami v rámci ČR a EU,
- komunitně
vedený
místní
rozvoj
uskutečňovaný na základě SCLLD,
- vzdělávání,
- sociální začleňování.

§5

Výroční členská schůze

§7
Výroční členská schůze je nejvyšším
orgánem spolku. Všichni členové spolku
jsou členy nejvyššího orgánu.

§8
Výroční členská schůze se koná, jestliže ji
svolá programový výbor spolku, a to
nejméně jednou ročně. Programový výbor
je povinen svolat mimořádné jednání
výroční členské schůze, pokud o to:
a) alespoň třetina členů spolku,
b) nebo kontrolní komise spolku,
některého člena programového výboru
písemně požádá. Nesvolá-li statutární
orgán spolku zasedání členské schůze do
třiceti dnů od doručení podnětu, může ten,
kdo podnět podal, svolat zasedání členské
schůze na náklady spolku sám.

Spolek je založen na demokratických
principech. Je nezávislým sdružením všech
svých členů. Na rozhodovací úrovni

§9
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Výroční členská schůze projednává
a schvaluje zejména:
a) změny a doplňky stanov spolku,
b) zprávu o činnosti spolku,
c) zprávu o hospodaření spolku,
d) schvaluje kritéria výběru projektů,
e) vyloučení členů spolku a odvolání členů
volených orgánů,
f) změnu výše členských příspěvků,
g) přijímá nové členy spolku,
h) schvaluje rozvojovou strategii,
i) další body, které jsou navrženy
programovým výborem nebo některým
členem spolku a které jsou přijaty
nadpoloviční většinou přítomných členů
spolku,
j) schvaluje jednací řád a další vnitřní
předpisy spolku, pokud nejsou právním
řádem nebo jejím rozhodnutím svěřeny
jinému orgánu spolku,
k) rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,
l) nese
zodpovědnost
za
distribuci
veřejných prostředků a provádění
SCLLD v území působnosti spolku,
m) zřizuje povinné orgány – rozhodovací
orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán,
n) schvaluje SCLLD,
o) schvaluje způsob hodnocení a výběru
projektů,
p) schvaluje rozpočet spolku.

§ 10
Výroční členská schůze je usnášení
schopna, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů spolku. Jednání Výroční
členské schůze je upraveno jednacím
řádem. Je-li členem spolku právnická
osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji
v orgánu zastupovala, jinak právnickou
osobu zastupuje člen jejího statutárního
orgánu. Usnesení výroční členské schůze
jsou přijímána nadpoloviční většinou
přítomných členů spolku. Jeden člen
spolku má jeden hlas. Veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje
více než 49 % hlasovacích práv. Tato
podmínka se sleduje u usnášeníschopnosti
orgánu, pokud není tato podmínka

naplněna, provádí se přepočet hlasovacích
práv.
Není-li členská schůze na svém zasedání
schopna usnášet se, může statutární orgán
nebo ten, kdo původní zasedání svolal,
svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti
dnů od předchozího zasedání členskou
schůzi na náhradní zasedání. Náhradní
zasedání členské schůze se musí konat se
stejným programem nejpozději do šesti
týdnů ode dne, na který bylo zasedání
členské schůze předtím svoláno. Usnesení
může přijmout za účasti libovolného počtu
členů nadpoloviční většinou přítomných
členů. Při náhradním zasedání členské
schůze je třeba také splnit podmínku, že
veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49 %
hlasovacích
práv.
Pokud
není
u
usnášeníschopnosti
tato
podmínka
naplněna, provádí se přepočet hlasovacích
práv.
Postup přepočtu upravuje jednací řád.

§ 11
Volba
členů
programového
výboru,
výběrové komise a kontrolní komise se
provádí tajným hlasováním, všechna
ostatní hlasování se provádějí aklamací.
Programový výbor

§ 12
Programový výbor je rozhodovacím
orgánem spolku, který je volen ze členů
spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepředstavuje více
než 49 % hlasovacích práv. Za svou
činnost je odpovědný výroční členské
schůzi.

§ 13
Úkolem programového výboru je zejména:
a) připravovat Rozvojovou strategii spolku,
b) realizovat úkoly, opatření a cíle
směřující k implementaci strategie
rozvoje,
c) koordinovat činnost výběrové komise,
d) schvalovat konečné přidělení finančních
prostředků na vybrané rozvojové
projekty,
e) zřizovat pracovní skupiny pro jednotlivé
oblasti činností a usměrňovat jejich
činnost,
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f) aktuálně informovat členy spolku
o významných skutečnostech týkajících
se činnosti spolku,
g) vést evidenci členů spolku,
h) svolávat výroční členskou schůzi
minimálně jedenkrát ročně,
i) připravovat a předkládat výroční členské
schůzi zprávu o činnosti a zprávu
o hospodaření,
j) projednávat záměry a výsledky jednání
a rozhodnutí činěné členy pracovních
skupin,
k) zajišťovat vedení účetnictví,
l) schvalovat členství spolku v dalších
organizacích,
m) schvaluje
uzavření
a
ukončení
pracovněprávního vztahu s vedoucím
zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
n) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
o) schvaluje výběr projektů doporučených
výběrovou komisí k realizaci a stanovuje
výši alokace na projekty na základě
návrhu výběrové komise.

§ 14
Programový výbor musí mít vyvážené
a reprezentativní složení členů.

§ 15
Při rozhodování je hlasovací právo členů
programového výboru rovné. Celkem má
programový výbor devět členů. Funkční
období členů Programového výboru je
čtyřleté. Opakované zvolení je možné.

§ 16
Programový výbor volí a odvolává
předsedu
a
místopředsedu
spolku.
Předseda i místopředseda jsou voleni ze
členů programového výboru. Statutárním
orgánem spolku je předseda.
Statutární
orgán
je
oprávněn
k samostatnému jednání jménem spolku.
Závažná
rozhodnutí
vyplývající
ze
samostatného jednání (především finanční
transakce nad 40 000,- Kč) je statutární
orgán
povinen
nechat
schválit
programovým výborem. Předseda může
udělit plnou moc pro jeho zastupování.

Programový výbor se schází k jednání dle
potřeby, nejméně však jednou za tři
měsíce. Jednání svolává a řídí předseda
Programový výbor je usnášeníschopný, jeli přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Usnesení programového výboru je přijato,
pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina
přítomných členů programového výboru.

§ 18
Z jednání programového výboru se pořizuje
zápis. Zapisovatel je určen předsedajícím
na začátku jednání. Zápis musí být
zapisovatelem doručen všem členům
programového výboru do 15 dnů od
jednání. Všichni členové programového
výboru jsou povinni plnit úkoly, které jim
byly stanoveny usnesením.

Výběrová komise

§ 19
Výběrová komise je výběrovým orgánem
spolku. Za svou činnost je odpovědna
programovému výboru. Počet členů
výběrové komise je devět.

§ 20
Úkolem výběrové komise je zejména
posuzovat předložené rozvojové projekty
a vybrané doporučovat programovému
výboru k přidělení finančních prostředků.

§ 21
Výběrová komise musí mít vyvážené
a reprezentativní složení členů. Hlasovací
právo členů výběrové komise je rovné.
Členové výběrové komise musí být voleni
ze subjektů, které na území spolku
prokazatelně místně působí. Veřejný sektor
ani
žádná
ze
zájmových
skupin
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích
práv. Je-li členem výběrové komise
právnická osoba, zmocní fyzickou osobu,
aby ji v orgánu zastupovala, jinak
právnickou osobu zastupuje člen jejího
statutárního orgánu.

§ 22
§ 17

Stanovy spolku – MAS Vyškovsko, z.s.
zakládaného dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona
č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a Občanského
zákoníku z. č.89/2012 Sb.

Členové výběrové komise musí být schopni
provádět výběr předkládaných rozvojových
projektů.

§ 23
Výroční členská schůze volí členy výběrové
komise
na
období
jednoho
roku.
Opakované zvolení je možné.

§ 24
Členové výběrové komise volí ze svého
středu
předsedu
výběrové
komise.
Předseda výběrové komise svolává a řídí
zasedání výběrové komise.

§ 25
Výběrová komise se schází k jednání dle
potřeby. Výběrová komise je schopna
usnášení, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejích členů. Usnesení výběrové
komise je přijato, pokud pro ně hlasuje
nadpoloviční většina přítomných členů
výběrové komise. Do kompetence členů
výběrové komise patří předvýběr projektů
na základě objektivních kriterií – navrhuje
jejich pořadí podle přínosu těchto operací
k plnění záměrů a cílů SCLLD.

§ 26
Z jednání výběrové komise se pořizuje
zápis. Zapisovatel je určen předsedajícím
na začátku jednání. Zápis musí být
zapisovatelem doručen všem členům
výběrové komise do 15 dnů od jednání.

§ 27
Předseda výběrové komise řídí činnost
výběrové komise a podepisuje veškerou
její dokumentaci. Je odpovědný za plnění
úkolů uložených programovým výborem.
Předseda nebo kancelář spolku svolávají
zasedání.
Pracovní skupiny

§ 28
Pracovní skupiny mohou být ustavovány
programovým
výborem
za
účelem
realizace konkrétních úkolů vyplývajících
z činnosti spolku.

§ 29

Členy pracovních skupin mohou být
členové spolku a přizvaní odborníci nečlenové.

§ 30
Předsedy
pracovních
skupin
programový výbor ze svých členů.

určuje

§ 31
Za činnost pracovní skupiny odpovídá její
předseda. Výsledky práce pracovní skupiny
jsou předkládány programovému výboru.
Kontrolní komise

§ 32
Kontrolní komise je kontrolním orgánem
spolku. Kontroluje činnost orgánů spolku,
zejména soulad se stanovami spolku
a s usneseními orgánů spolku. Kontrolní
komise
kontroluje
a
projednává
hospodaření spolku, projednává výroční
zprávu o činnosti spolku, dohlíží na činnost
spolku v souladu se zákony, platnými
pravidly, standardy spolku a SCLLD,
nahlíží do účetních knih a jiných dokladů
spolku týkajících se činnosti spolku
a provádí jejich kontrolu. Kontrolní komise
svolává mimořádné jednání nejvyššího
orgánu a rozhodovacího orgánu v zájmu
spolku, kontroluje metodiku způsobu
výběru projektů a její dodržování vč.
odvolání žadatele proti výběru projektů
spolku,
zodpovídá
za
monitoring
a hodnocení SCLLD.

§ 33
Kontrolní
komise
předkládá
o činnosti
výroční
členské
minimálně jedenkrát ročně.

zprávu
schůzi

§ 34
Členové kontrolní komise musí být voleni
ze členů spolku. Kontrolní komise je
tříčlenná. Kontrolní komise volí předsedu
z řad svých členů. Předseda svolává a řídí
jeho zasedání. Při rozhodování je
hlasovací právo členů kontrolního orgánu
rovné. Funkční období členů kontrolní
komise je čtyřleté.
Členové
kontrolní
komise
jsou
usnášeníschopní,
je-li
přítomna
nadpoloviční většina jejích členů. Usnášení
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jsou přijata souhlasem nadpoloviční většiny
přítomných členů.

Článek E.
Práva a povinnosti členů

§ 35
Člen může být každá fyzická i právnická
osoba, která musí mít na území působnosti
spolku trvalé bydliště, sídlo nebo
provozovnu nebo musí prokazatelně na
daném území místně působit. Člen se
ztotožňuje
s cílem
činnosti
spolku
a zastupuje veřejné a soukromé místní
socioekonomické zájmy. Noví členové jsou
přijímáni na základě podané přihlášky ke
členství a po schválení výroční členskou
schůzi. O členství se bude hlasovat
v pořadí příjmu přihlášky.

§ 36
Členství ve spolku zaniká vystoupením,
vyloučením, nebo písemně vystoupením
člena bez udání důvodu. Členství je
ukončeno ke dni, kdy programový výbor
vzal ukončení členství na vědomí.
O vyloučení člena rozhoduje nejvyšší
orgán. Rozhodnutí o vyloučení se doručí
vyloučenému členu, který závažně porušil
povinnost
vyplývající
z členství
a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani
po výzvě spolku. Při zvlášť závažné újmě
spolku členem se výzva nedoručuje.

§ 37
Člen spolku, který ve stanovené lhůtě
neuhradí
členský
příspěvek
ani
v přiměřené
lhůtě
určené
spolkem
dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl
na tento následek ve výzvě upozorněn,
přestává být členem spolku.

§ 38
Každý člen spolku má právo:
a) podílet se na činnosti spolku a účastnit
se jednání výroční členské schůze,
b) účastnit se aktivit pořádaných spolkem,
c) podávat návrhy a podněty pro činnost
spolku a programového výboru,
d) kdykoliv se vyjádřit k aktivitám spolku,
e) kandidovat do programového výboru,
f) kandidovat do výběrové komise,

g) kandidovat do kontrolní komise,
h) zařadit se do jedné ze zájmových
skupin,
i) být jmenován členem pracovní skupiny.

§ 39
Všichni členové spolku mají povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) platit členské příspěvky ve výši a lhůtě
stanovené výroční členskou schůzí,
c) zachovávat vnitřní řád,
d) chovat se čestně vůči spolku.

§ 40
V případě nebezpečí z prodlení může
kolektivní orgán rozhodovat hlasováním
„per rollam“ (korespondenční hlasování).
Návrh věci k usnesení „per rollam“ zašle
předseda
orgánu
ostatním
členům
kolektivního orgánu. Usnesení je přijato
dnem, kdy je odesilateli doručeno
souhlasné stanovisko posledního člena,
kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů orgánu. O hlasování
„per rollam“ se sepíše zápis. Usnesení
přijaté “per rollam” podepisuje předseda
orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu
jsou členové informování o usneseních
přijatých „per rollam“ od posledního
zasedání orgánu.

Článek F.
Hospodaření spolku

§ 41
Spolek je neziskovou organizací. Veškerý
rozpočtový přebytek bude využit v souladu
s cílem činnosti dle § 4 těchto stanov.

§ 42
Majetek spolku vzniká z:
a) členských příspěvků,
b) dotací,
c) darů a příspěvků,
d) ostatních příjmů.

§ 43
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O minimální výši a lhůtě splatnosti
členského příspěvku rozhoduje výroční
členská schůze.

§ 44
Za vedení účetnictví odpovídá pověřený
člen programového výboru. Činnosti na
realizaci SCLLD musí být účetně odděleny
od ostatních.

§ 45
Počáteční majetek spolku je tvořen
souhrnem členských příspěvků ustavujících
členů.

Článek G.

Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem
podle stanov. Určí-li stanovy spolku se
statusem veřejné prospěšnosti, že má být
likvidační zůstatek použit k jiným než
veřejně prospěšným cílům, nepřihlíží se
k tomu.

§ 47
Při zrušení či likvidaci spolku provede jeho
majetkové vypořádání likvidátor určený
programovým výborem spolku. S majetkem
spolku bude naloženo v souladu se
stanovami spolku.
V Rostěnicích dne 14. 5. 2019

Závěrečná ustanovení

§ 46
Zrušení spolku:
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,
a) vyvíjí činnost zakázanou,
b) vyvíjí činnost v rozporu činností spolku
c) nutí třetí osoby k členství ve spolku,
k účasti na jeho činnosti nebo k jeho
podpoře, nebo
d) brání členům ze spolku vystoupit.
Likvidace spolku:
Při zrušení spolku s likvidací sestaví
likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej
v sídle spolku všem členům. Likvidátor
vydá proti úhradě nákladů soupis jmění
každému členu, který o to požádá. Nelze-li
povolat likvidátora jinak, jmenuje soud
likvidátorem i bez jeho souhlasu některého
z členů statutárního orgánu. Není-li to
možné, jmenuje soud likvidátorem i bez
jeho souhlasu některého člena spolku.
Likvidátor jmenovaný podle odstavce
1 nemůže z funkce odstoupit, může však
navrhnout soudu, aby jej z funkce zprostil,
prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě
požadovat, aby funkci vykonával. Likvidátor
zpeněží likvidační podstatu pouze v tom
rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů
spolku nezbytné.

Roman Petřík

