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  Stanovy spolku   

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.   

   
 
Spolek je založen za účelem realizace komplexních aktivit přispívajících k trvale udržitelnému 

rozvoji regionu Lanškrounsko včetně podpory činností obcí, svazků obcí, neziskových 

organizací, podnikatelských a ostatních subjektů působících a sídlících v regionu 

Lanškrounsko s důrazem na spolupráci těchto subjektů.  

  

   

Čl. 1  

  Název a sídlo spolku   

   

Název:  Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.   

             (dále jen MAS Lanškrounsko nebo spolek)  

  

Sídlo :  Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun  

  

IČ      :  227 124 02  

  

MAS Lanškrounsko, z.s. vznikla registrací dne 18. 9. 2012 a je zapsána ve spolkovém rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. značkou L 8289.  

   

   

Čl. 2  

  Cíle MAS Lanškrounsko    

  

1) MAS Lanškrounsko je spolkem fyzických a právnických osob na území regionu 

Lanškrounsko, jejichž společným zájmem je zejména:  

   

a) Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně 

vedeného rozvoje (SCLLD), 

  

b) zajištění trvale udržitelného života regionu MAS Lanškrounsko,   

  

c) zajištění naplňování principu partnerství spočívající v mezisektorové spolupráci 

mezi veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, nestátními neziskovými 

organizacemi, dalšími subjekty a občany a založené na principech metody 

LEADER, 

  

d) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana 

přírodního prostředí a kulturního dědictví regionu MAS Lanškrounsko,      



    

  2  

e) zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj 

území MAS Lanškrounsko,  

  

f) zajišťování a zprostředkování spolupráce a výměny zkušeností s dalšími subjekty  

v ČR i mimo ČR k naplňování cílů MAS Lanškrounsko dle tohoto článku, 

 

g) zajišťování aktivit v oblasti vzdělávání, a to zejména dětí, mládeže a dospělých. 

  

    

Za účelem dosažení cílů MAS Lanškrounsko zajistí MAS Lanškrounsko, z.s. podmínky  

pro účast v programech Pardubického kraje, České republiky, Evropské unie apod., 

prostřednictvím kterých budou zajišťovány finanční prostředky k naplňování cílů MAS 

Lanškrounsko, z.s. 

  

MAS Lanškrounsko bude k dosažení cílů dle tohoto článku vyvíjet vlastní činnost.   

  

2) MAS Lanškrounsko bude svých cílů dosahovat zejména těmito prostředky:  

   

a) přípravou, projednáním a schválením rozvojových dokumentů,   

b) plněním cílů stanovených v svých rozvojových dokumentech,  

c) realizací vlastních projektů k podpoře trvale udržitelného rozvoje území MAS 

Lanškrounsko,  

d) komplexní poradenskou, informační a propagační činností,   

e) organizováním konferencí, seminářů, besed a stáží,  

f) komunitní spoluprací širokého spektra místních subjektů,   

g) spoluprací s obdobnými subjekty a odborníky v rámci ČR i v zahraničí,  

h) vedlejší hospodářskou činností.     

 

  

Čl. 3  

 Územní působnost  

  

1) MAS Lanškrounsko vyvíjí svou činnost v území obcí, které souhlasí se začleněním území 

své obce do územní působnosti MAS Lanškrounsko.  

  

2) Ke dni schválení těchto stanov jsou do územní působnosti MAS Lanškrounsko zařazeny 

tyto obce:  

  

Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Damníkov, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, 

Luková, Ostrov, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Žichlínek.   

  

3) Další obce mohou být do územní působnosti MAS Lanškrounsko zahrnuty po schválení 

ve svých orgánech rozhodnutím Valné hromady MAS Lanškrounsko.   
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Čl. 4 

Členství v MAS Lanškrounsko  

   

1. Členství v MAS Lanškrounsko je dobrovolné.  

  

2. Členem MAS Lanškrounsko se může stát každá fyzická osoba starší 18 let  

s trvalým bydlištěm v obci ležící v územní působnosti MAS Lanškrounsko, nebo 

právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v regionu územní 

působnosti MAS Lanškrounsko nebo která v regionu územní působnosti MAS 

Lanškrounsko místně působí a která dále splňuje tyto podmínky:   

  

a) souhlasí se stanovami MAS Lanškrounsko  

b) souhlasí se svým zveřejněním v seznamu členů MAS Lanškrounsko  

c) projeví vůli k zařazení do jedné ze zájmových skupin MAS Lanškrounsko    

   

3. Členství v MAS Lanškrounsko vzniká dnem rozhodnutím Valné hromady MAS 

Lanškrounsko o přijetí člena na základě písemné přihlášky uchazeče o členství v MAS 

Lanškrounsko.   

  

 

Čl. 5  

 Seznam členů  

  

1. MAS Lanškrounsko vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje:  

  

a) u fyzické osoby   

i. jméno a příjmení  

ii. rodné číslo/IČ  

iii. adresa trvalého bydliště/sídla provozovny  

  

b) u právnické osoby   

i. název, sídlo, IČ  

ii. osoba/y jednající jako statutární orgán  

iii. osoba zastupující právnickou osobu při výkonu členských práv v MAS 

Lanškrounsko   

  

c) kontaktní údaje (telefon, mail, oficiální web adresa člena)   

  

d) datum vzniku a skončení členství v MAS Lanškrounsko  

  

e) příslušnost k veřejnému sektoru, příslušnost k zájmové skupině   

  

2. Seznam členů bude zveřejněn jako neúplný pouze v rozsahu čl. 5, bodu 1., písm. a., b. 

a e. těchto stanov.   
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  Čl. 6  

  Práva a povinnosti členů MAS Lanškrounsko  

   

1. Člen MAS Lanškrounsko má právo zejména:  

   

- podílet se na činnosti MAS Lanškrounsko,   

- předkládat podněty a návrhy orgánům MAS Lanškrounsko - odvolat se proti 

rozhodnutí rady o vyloučení člena k valné hromadě,  

- volit orgány MAS Lanškrounsko a být volen do orgánů MAS Lanškrounsko,  

- účastnit se hlasování nejvyššího orgánu.   

  

 

2. Člen MAS Lanškrounsko je povinen zejména:  

  

- dodržovat stanovy MAS Lanškrounsko,  

- pečovat o majetek MAS Lanškrounsko,  

- naplňovat cíle programových dokumentů MAS Lanškrounsko,  

- svědomitě vykonávat funkce v orgánech MAS Lanškrounsko -  chovat se čestně vůči 

spolku,  

- plnit povinnosti a poskytnout MAS Lanškrounsko veškerou nutnou součinnost  

k plnění povinností plynoucích MAS Lanškrounsko v souvislosti s realizací 

komunitně vedené strategie rozvoje území MAS Lanškrounsko s využitím metody 

LEADER,   

- platit členské příspěvky, pokud budou stanoveny.  

  

  

3. Členové MAS Lanškrounsko tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené  

na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). MAS 

Lanškrounsko vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové 

skupině definuje člen podle své převažující činnosti. Člen je povinen se přihlásit k některé 

ze zájmových skupin při zachování uvedeného pravidla stanovení příslušnosti. Může být 

příslušný pouze k jedné zájmové skupině.  

  

   

Čl. 7  

  Zánik členství  

   

1. Členství v MAS Lanškrounsko zaniká:  

    

- vystoupením člena na základě písemného Oznámení o vystoupení z MAS 

Lanškrounsko dnem uvedeným v oznámení o vystoupení z MAS Lanškrounsko 

nebo dnem doručení tohoto oznámení,  

  

- úmrtím člena - fyzické osoby,  
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- zánikem právnické osoby,  

  

- vyloučením člena na základě rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko  

v případě, že dotyčný člen hrubě nebo opakovaně porušil stanovy MAS 

Lanškrounsko nebo jedná v rozporu s cíli MAS Lanškrounsko,    

  

- vyloučením člena na základě rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko  

v případě, že se dotyčný člen za posledních 24 měsíců nezúčastnil více než 50 % 

jednání orgánů MAS Lanškrounsko, na něž mu bylo zasláno pozvání.  

  

2. Při vyloučení člena s v ostatním postupuje podle ustanovení § 239-242 zákona č. 89/2012 

Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ).  

 

3. Rozhodnutí o zrušení členství člena MAS Lanškrounsko nabývá účinnosti dnem 

rozhodnutí Valné hromady MAS Lanškrounsko o odvolání člena proti rozhodnutí MAS 

Lanškrounsko o jeho vyloučení. Pokud se vyloučený člen neodvolá, nabývá rozhodnutí 

o jeho vyloučení účinnosti dnem rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko.  

 

4. Členství v MAS Lanškrounsko automaticky zaniká:  

 

- obcím, jejichž území bylo zcela odděleno od území zařazeného do územní působnosti 

MAS Lanškrounsko v důsledku rozhodnutí zastupitelstva sousední obce či obcí  

o zrušení souhlasu se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS 

Lanškrounsko,  

  

- členům s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou v obci, jejichž zastupitelstvo 

zrušilo souhlas se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS 

Lanškrounsko,  

  

- členům, kteří se přihlásí k trvalému pobytu mimo území zařazeného do územní 

působnosti MAS Lanškrounsko,  

  

- členům, kteří zruší své sídlo nebo sídlo své provozovny v území zařazeného  

do územní působnosti MAS Lanškrounsko.  

 

5. Odvolání proti automatickému zrušení členství není přípustné.  

 

6. Zánikem členství v MAS Lanškrounsko zaniká členu členství v orgánech MAS 

Lanškrounsko. Toto ustanovení se vztahuje na osoby statutárního orgánu nebo zmocněnce 

členů, kteří jsou právnickými osobami.   
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Čl. 8  

  Orgány MAS Lanškrounsko   

   

1. Orgány MAS Lanškrounsko jsou:  
    

- valná hromada   

- rada   

- kontrolní komise  

- výběrová komise   

  

2. Jeden člen MAS Lanškrounsko může být v MAS Lanškrounsko členem pouze jednoho 

povinného voleného orgánu MAS Lanškrounsko (rada, kontrolní komise, výběrová 

komise).  

  

3. Členové Rady a Kontrolní komise MAS Lanškrounsko jsou voleni z řad členů MAS 

Lanškrounsko.  

  

4. Členové Výběrové komise MAS Lanškrounsko jsou voleni ze subjektů, které na území 

MAS Lanškrounsko místně působí.  

  

5. Jednání voleného orgánu MAS Lanškrounsko svolává předseda tohoto orgánu nebo jím 

pověřený člen voleného orgánu minimálně ve lhůtě 5 dnů před jeho konáním, a to písemně 

nebo elektronicky. Z pozvánky musí být zřejmé datum, hodina, místo a program jednání. 

Předseda voleného orgánu má právo rozhodnout o stažení jakéhokoliv bodu z jednání  

s výjimkou případu, kdy je Rada MAS Lanškrounsko svolána kontrolní komisí.  

V takovém případě je možné změnit program jednání Rady MAS Lanškrounsko jen se 

souhlasem kontrolní komise.   

  

6. Volené orgány jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.  

Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných, přičemž veřejný sektor  

ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv.  

Při rozhodování je hlasovací právo členů volených orgánů rovné. Při rozhodování o výběru 

projektů musí více než 50 % hlasovacích práv náležet soukromému sektoru.  

  

   

Čl. 9  

Valná hromada  

   

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS Lanškrounsko. Valnou hromadu tvoří všichni 

členové MAS Lanškrounsko. Při rozhodování valné hromady musí být dodržena zásada, 

že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49 % hlasovacích 

práv.   

   

2. Jednání Valné hromady MAS Lanškrounsko je upraveno jednacím řádem.  
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3. Valnou hromadu svolává Rada MAS Lanškrounsko nejméně 1 x za šest měsíců.   

  

4. Rada MAS Lanškrounsko svolává Valnou hromadu MAS Lanškrounsko vždy, pokud o to 

požádá nejméně jedna třetina členů MAS Lanškrounsko nebo kontrolní komise.    

  

5. Valnou hromadu MAS Lanškrounsko může svolat mimořádně Výběrová komise MAS 

Lanškrounsko, vyžadují-li to zájmy MAS Lanškrounsko.  

  

6. Jednání Valné hromady MAS Lanškrounsko se svolává minimálně ve lhůtě  

15 kalendářních dnů před jejím konáním. V pozvánce se uvede zejména doba a místo 

jednání, předběžný program jednání a způsob zpracování a předložení podkladů k jednání. 

Informace o konkrétním programu jsou členům MAS Lanškrounsko zaslány minimálně  

7 kalendářních dnů před konáním Valné hromady MAS Lanškrounsko.  

  

7. Rada MAS Lanškrounsko má právo rozhodovat o stažení jakéhokoliv bodu z programu 

jednání s výjimkou případu, kdy je Valná hromada MAS Lanškrounsko svolána podle 

odst. 4 a 5., čl. 8 těchto stanov. V takovém případě je možné změnit program jednání jen 

se souhlasem těch, kteří o svolání Valné hromady MAS Lanškrounsko žádali.  

  

8. Valná hromada MAS Lanškrounsko zejména:  

  

a) schvaluje změny stanov MAS Lanškrounsko,    

b) schvaluje vnitřní předpisy MAS Lanškrounsko,  

c) schvaluje jednací řád,  

d) schvaluje SCLLD (Strategie komunitě vedeného místního rozvoje), zodpovídá  

za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti MAS,  

e) schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lanškrounsko  

za minulý rok a schvaluje plán činnosti na příslušný rok,  

f) rozhoduje o přijetí nových členů MAS Lanškrounsko,  

g) projednává zprávu kontrolní komise o její činnosti,  

h) schvaluje rozpočet MAS Lanškrounsko a případně stanoví výši členského příspěvku 

pro příslušný rok a způsob jeho placení,  

i) rozhoduje o členství MAS Lanškrounsko v jiných subjektech,  

j) rozhoduje o zrušení MAS Lanškrounsko a o způsobu likvidace jejího majetku,  

k) rozhoduje o fúzi MAS Lanškrounsko,  

l) rozhoduje o zřízení povinných orgánů MAS Lanškrounsko k realizaci SCLLD  

v územní působnosti MAS Lanškrounsko,  

m)  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko o vyloučení člena,  

n) rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin.  

  

9. Valná hromada MAS Lanškrounsko je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina členů.  K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasu nadpoloviční 

většiny přítomných členů. Ve věci rozhodnutí o zrušení MAS Lanškrounsko je k platnosti  
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tohoto usnesení potřeba souhlasu dvou třetin všech členů MAS Lanškrounsko. Pro přijetí 

rozhodnutí valné hromady je nutné zachovat pravidlo uvedené v odst. č. 1 tohoto článku.  

  

10. V případě, že není na jednání valné hromady 15 minut po plánovaném termínu zahájení 

přítomna nadpoloviční většina členů MAS Lanškrounsko s právem hlasovat, předsedající 

jednání ukončí a rozhodne :  

  

a) o svolání náhradní valné hromady po 30 minutách od plánovaného termínu nebo,  

  

b) o svolání valné hromady v jiném termínu,  

   

c) náhradní valná hromada je usnášeníschopná v libovolném počtu přítomných členů 

MAS Lanškrounsko, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49 %. Vždy musí dodržovat původně stanovený program.  

Je-li v programu fúze nebo zrušení zapsaného spolku a není-li řádná Valná hromada 

MAS Lanškrounsko usnášeníschopná, musí Rada MAS Lanškrounska vždy svolat 

Valnou hromadu MAS Lanškrounsko v jiném termínu.  

  

     

Čl. 10  

  Rada MAS Lanškrounsko   

   

1. Rada MAS Lanškrounsko je statutárním orgánem MAS Lanškrounsko,  

za svoji činnost odpovídá valné hromadě. Rada vykonává rozhodovací pravomoci 

rozhodovacího orgánu při realizaci SCLLD v územní působnosti MAS Lanškrounsko.  

Při rozhodování Rady MAS Lanškrounsko musí být dodržena zásada, že veřejný sektor 

ani žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49 % hlasovacích práv.   

 

2. Rada MAS Lanškrounsko má 5 členů. Rada MAS Lanškrounsko volí  

ze svého středu předsedu a místopředsedu.  

  

3. Funkční období členů Rady MAS Lanškrounsko je čtyřleté. Opětovná volba je možná.   

  

4. Jednání Rady MAS Lanškrounsko se řídí jejím jednacím řádem. Jednání Rady MAS 

Lanškrounsko svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen Rady MAS Lanškrounsko.  

  

5. Rada MAS Lanškrounska zejména:  

  

a) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem 

pro realizaci SCLLD (manažerem), 

 

b) schvaluje výzvy k podávání žádostí o podporu projektů k plnění záměrů a cílů 

SCLLD, 
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c) schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů, 

 

d) vybírá projekty k plnění záměrů a cílů SCLLD k realizaci a stanovuje výši alokace 

na základě návrhu Výběrové komise MAS Lanškrounsko, 

 

e) rozhoduje o vyloučení člena MAS Lanškrounsko, 

 

f) vede seznam členů, 

 

g) svolává valnou hromadu minimálně 1 x za šest měsíců, 

 

h) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 

  

i) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD, 

  

j) schvaluje další vnitřní předpisy k realizaci SCLLD v území působnosti MAS 

Lanškrounsko, 

 

k) na základě pověření valné hromady schvaluje rozpočtové změny, 

 

l) schvaluje přijetí úvěru nebo zápůjčky, 

 

m) připravuje a navrhuje valné hromadě změny stanov. 

   

6. Jménem MAS Lanškrounsko jedná navenek předseda a na základě pověření předsedy 

nebo Rady MAS Lanškrounsko místopředseda, každý z nich jedná samostatně. 

Místopředseda jedná navenek v době nepřítomnosti předsedy.   

  

Čl. 11  

Kontrolní komise MAS Lanškrounsko  

   

1) Kontrolní komise je tříčlenná, volí ze svého středu předsedu a je volená na dobu 4 let. 

Opětovná volba je možná.  

 

2) Jednání Kontrolní komise MAS Lanškrounsko se řídí jejím jednacím řádem.  

Při rozhodování Kontrolní komise MAS Lanškrounsko musí být dodržena zásada, že 

veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49 % hlasovacích 

práv.   

 

3) Kontrolní komise MAS Lanškrounsko zejména:  

 

a) provádí běžnou kontrolu hospodaření MAS Lanškrounsko, 
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b) minimálně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě MAS Lanškrounsko o své 

kontrolní činnosti, 

 

c) projednává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu  

o činnosti a hospodaření MAS Lanškrounsko,  

  

d) je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů MAS Lanškrounsko týkající 

se její činnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje,  

 

e) dohlíží na to, že MAS Lanškrounsko vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými 

předpisy, standardy MAS a SCLLD v územní působnosti MAS Lanškrounsko a 

dalšími schválenými dokumenty MAS Lanškrounsko,  

   

f) svolávání mimořádného jednání Valné hromady MAS Lanškrounsko a Rady MAS 

Lanškrounsko, jestliže to vyžadují zájmy MAS Lanškrounsko. 

 

  

4) Kontrolní komise vykonává další kontrolní činnost a monitoring vztahující se k realizaci 

SCLLD v územní působnosti MAS Lanškrounsko a to zejména:  

a) provádí průběžnou kontrolu realizace SCLLD a monitoruje naplňování schválených 

záměrů a cílů, 

 

b) provádí kontrolu projektů po dobu jejich realizace a také v době udržitelnosti,  

 

c) provádí kontrolu plnění podmínek příjemce dotace,  

 

d) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS Lanškrounsko  

k realizaci SCLLD v území působnosti MAS Lanškrounsko a její dodržování,  

 

e) projednává odvolání žadatelů o podporu projektů k realizaci SCLLD v územní 

působnosti MAS Lanškrounsko proti rozhodnutí MAS Lanškrounsko na základě 

podkladů Výběrové komise MAS Lanškrounsko včetně kontroly vyřizování odvolání 

žadatelů,  

 

f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD v územní působnosti MAS 

Lanškrounsko (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu 

indikátorový a evaluační plán SCLLD). 

 

 

   



    

  11  

Čl. 12  

 Výběrová komise MAS Lanškrounsko  

  

1) Výběrovou komisi zřizuje Valná hromada MAS Lanškrounsko jako orgán MAS 

Lanškrounsko s výběrovou funkcí. Jednání výběrové komise MAS Lanškrounsko se řídí 

jejím jednacím řádem.  

  

2) Výběrová komise je zodpovědná dle předem stanovených objektivních kritérií  

za hodnocení a předvýběr projektů k realizaci Strategie komunitně vedeného místní 

rozvoj v územní působnosti MAS Lanškrounsko. Navrhuje pořadí projektů podle jejich 

přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. Zpracovává samostatně nebo ve spolupráci  

s dalšími orgány a pracovními skupinami návrh výběrových kritérií a jejich výklad, 

provádí další související činnosti.  

  

3) Výběrová komise je zodpovědná za výběr dodavatelů aktivit k zabezpečování cílů MAS 

Lanškrounsko.  

  

4) Výběrová komise je min. tříčlenná. Členové výběrové komise jsou voleni  

ze subjektů, které na území MAS Lanškrounsko prokazatelně působí. Je-li členem 

výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, která ji ve výběrové komisi 

zastupuje, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.  

  

5) V případě většího počtu členů výběrové komise, než je minimální počet, je nutné, aby 

výběrová komise měla lichý počet členů.    

  

6) Členy výběrové komise navrhují členové MAS Lanškrounsko.    

  

7) Funkční období členů výběrové komise je jednoleté. Opakované zvolení je možné.    

  

8) Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné. Veřejný sektor ani 

žádná ze zájmových skupin nemůže představovat víc než 49 % hlasovacích práv.   

  

9) Výběrová komise volí z řad svých členů předsedu výběrové komise. Předseda svolává a 

řídí jednání výběrové komise.   

  

10) Posouzení jednotlivých projektů a jejich předběžné hodnocení provádějí mimo členů 

Výběrové komise MAS Lanškrounsko podle stanovených výběrových kritérií i externí 

hodnotitelé s odbornou znalostí pro konkrétní oblast, na kterou je hodnocený projekt 

zaměřen. Externí hodnotitelé předají svá hodnocení jako podklad pro rozhodování 

výběrové komise, která rozhodne o předvýběru projektů podle odst. 2) tohoto článku.   
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Čl. 13  

 Kancelář MAS Lanškrounsko  

  

1) Kancelář MAS je výkonnou a administrativní složkou MAS. Kancelář MAS zajišťuje 

především administrativní činnosti, funkční zázemí, informační servis o činnostech spolku, 

podílí se na tvorbě strategických dokumentů spolku, vede seznam členů spolku, zajišťuje 

propagaci spolku a aktualizaci internetových stránek.  

  

2) Za chod kanceláře odpovídá vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, který musí být  

s MAS Lanškrounsko v pracovněprávním vztahu.   

  

3) Internetové stránky MAS Lanškrounsko obsahují minimálně tyto informace:  

 

a) stanovy,   

b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin MAS,   

c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba,   

d) mapa územní působnosti,   

e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS,   

f) seznam členů povinných orgánů (rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu).   

 

  

Čl. 14  

Hospodaření MAS Lanškrounsko  

   

1) MAS Lanškrounsko může nabývat majetek. Hospodaří s majetkem získaným zejména z :  
  

- členských příspěvků  

- darů a příspěvků fyzických a právnických osob  

- dotací a grantů  

- výnosů z majetku  

- vlastní činností  

- vedlejší hospodářské činnosti   

  

2) Majetek MAS Lanškrounsko je možno použít pouze v souladu s cíli MAS Lanškrounsko 

uvedenými v čl. 2 těchto stanov.  

  

3) Ve svém hospodaření vede MAS Lanškrounsko evidenci dle platných norem a předpisů.   
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                                                                 Čl. 15   

 Zrušení a zánik MAS Lanškrounsko  

  

 

1. MAS Lanškrounsko se zrušuje:  

  

a) usnesením Valné hromady MAS Lanškrounsko,  

b) rozhodnutím soudu z důvodů stanovených v § 268 NOZ   

      

2. Valná hromada MAS Lanškrounsko současně s rozhodnutím o zrušení spolku jmenuje 

likvidátora.  

  

3. Likvidátor sestaví soupis majetku MAS Lanškrounsko, který zpřístupní členům MAS 

Lanškrounsko v jejím sídle. O zveřejnění soupisu majetku členy vyrozumí. Pokud o to 

člen MAS Lanškrounsko požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu 

nákladů na vyhotovení kopie soupisu.  

  

4. Likvidační zůstatek se převede na jinou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako MAS 

Lanškrounsko, podle rozhodnutí Valné hromady MAS Lanškrounsko.  

  

5. MAS Lanškrounsko zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.  

  

  

 Čl. 16  

 Společná ustanovení   

  

1. Členství ve volených orgánech MAS Lanškrounsko zaniká:  

  

a) uplynutím funkčního období,  

b) rezignací,  

c) dohodou o ukončení členství,  

d) smrtí,  

e) odvoláním.  

 

2. Rezignuje-li člen orgánu na svou funkci, skončí jeho členství v orgánu uplynutím dvou 

měsíců po doručení rezignace, popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání příslušného 

orgánu MAS Lanškrounsko.  

  

3. Členové volených orgánů MAS Lanškrounsko, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou 

kooptovat na uvolněné místo náhradního člena do doby nejbližšího zasedání Valné 

hromady MAS Lanškrounsko, která zvolí nového řádného člena orgánu.   

  

4. Kolektivní volené orgány rozhodují ve věcech jim svěřeným ve sboru s výjimkou případů, 

kdy je působnost jednotlivých členů orgánů rozdělena do konkrétních oblastí.   
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5. V případě nebezpečí z prodlení může volený kolektivní orgán rozhodovat hlasováním „per 

rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda 

orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je 

odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje 

předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích 

přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.   

  

6. Jednání volených kolektivních orgánů se mohou jejich členové zúčastnit  

i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.   

7. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu 

odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je 

tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním 

zápisu z jednání orgánu.   

8. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně; u právnické osoby fyzickou 

osobou, která člena-právnickou osobu ve výkonu funkce zastupuje nebo statutárním 

orgánem.  

9. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena 

tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat 

nejvýše jednoho člena orgánu. Možnost tohoto zastoupení se uplatní i pro valnou hromadu.    

 

   

Čl. 17  

 Platnost a účinnost stanov  

   

1) Tyto stanovy jsou platné dnem schválení Valnou hromadou MAS Lanškrounsko dne 27. 6. 

2019 a účinnosti nabývají dne 28. 6. 2019.  

  

2) Dojde-li mezi členy MAS Lanškrounsko ke sporu o výklad těchto stanov, je  

k jejich výkladu oprávněna Valná hromada MAS Lanškrounsko.   

  

3) Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry MAS Lanškrounsko Občanským 

zákoníkem.   

  

4) Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 24. 11. 2015.  

  

  

 

…..…………………………………………..  

                                                                                          Lenka Kněžourová 

předsedkyně MAS Lanškrounsko, z.s 
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