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STANOVY 
  

Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s. 

  

 

I. 

Preambule 

 

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník. Místní akční skupina (dále jen MAS) sdružuje subjekty, které zastupují veřejné a 

soukromé zájmy – fyzické a právnické osoby, zabývající se ekonomickou, kulturní, společenskou a 

správní činností, péčí o přírodu a krajinu a  trvale udržitelným rozvojem území Místní akční skupiny 

Hříběcí hory. 

 

II. 

Základní ustanovení 

 

1. MAS realizuje své aktivity v rámci SCLLD na území MAS, které je vymezeno územími obcí, 

které vydaly souhlas se zařazením svého území obce do územní působnosti MAS na dané 

období. 

2. MAS působí na území, vymezeném správními územími obcí, které jsou členy zapsaného 

spolku MAS Hříběcí hory, jakož i obcí, zařazených do působnosti MAS.  

 

3. MAS má postavení právnické osoby, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.  

 

4. MAS neodpovídá za závazky svých členů ani jiných subjektů. 

 

5. Na území MAS je uplatňována Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

 

III. 

Název 

 

1. Název se stanovuje podle historického označení pohoří Chřiby: Místní akční skupina 

Hříběcí hory, zapsaný spolek, případně Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s., nebo 

zkratkou MAS HH, z.s. 

  

IV. 

Sídlo a adresa 

 

1. Sídlem spolku jsou Zdounky 27, 768 02  Zdounky 

 

2. Adresa kanceláře MAS: Těšánky 80, 768 02 Zdounky 

   

V. 

Účel, cíle spolku, předmět činnosti spolku 

 

1. Cílem spolku je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného venkovského území, 

zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a 

středních podniků a dalších subjektů působících v území, s ohledem na ochranu přírody a 

krajiny, hmotného i nehmotného kulturního bohatství, občanů a komunit, žijících nebo 

působících v daném území. Spolek vytváří Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a 

rozvíjí mezisektorovou spolupráci a komunitní sounáležitost. 
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2. Předmětem hlavní činnosti spolku je zejména: 

 

- Realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

- Rozvoj života v obcích, především obnova a podpora místních tradic a folklóru, rozvoj 

činnosti spolků (např. hasiči, myslivci, včelaři atd.) a sportovních, zájmových a 

volnočasových aktivit. 

- Péče o krajinu a energetické zdroje s důrazem na zachování typického charakteru krajiny, 

ochrana přírodních zdrojů, ochrana a tvorba zeleně v obcích, ochrana památek, kulturních 

hodnot a krajinného rázu, urbanizované i neurbanizované krajiny. Péče o vodu v krajině, 

budování vodních ploch, uchování a obnovení původního rázu potoků, obnova náhonů 

k mlýnům s cílem obnovy energetických zařízení (malé vodní elektrárny). Budování 

energeticky nenáročných čistíren odpadních vod např. kořenové čistírny s retenčními 

vodními plochami. 

- Podpora venkovského podnikání a zemědělství s důrazem na udržitelný rozvoj venkova a 

drobného podnikání, podpora zakládání podniků, jejich rozvoje a inovací, podpora rozvoje 

základních služeb pro hospodářství a obyvatelstvo. Podpora regionálních výrobců a 

propagace. Vytvoření regionální sítě tržišť a prodejních míst. Budování infocenter  

- Rozvoj technické, dopravní a informační infrastruktury, tvorba bezpečného prostředí 

s ohledem na pěší a cyklistickou dopravu.   

- Podpora zavádění nových technologií. 

- Rozvoj vědy, vzdělávání, školení a osvěta. 

- Management rozvoje místního partnerství. 

- Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu s důrazem na environmentální vzdělávání, 

budování stezek pro pěší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku, naučných stezek, 

tematických tras a okruhů. 

- Příprava a realizace projektů v programu rozvoje venkova a v operačních programech ČR.  

- Řízení dalších činností, které jsou v souladu s účelem spolku, se zájmy členů a zajišťování 

potřebných finančních, lidských, materiálních, informačních a dalších zdrojů. 

 

3. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku. Pro případ provozování 

vedlejší činnosti spolku, bude tato jeho vedlejší činnost prováděna mimo zdroje a kapacity 

určené pro realizaci SCLLD. 

  

 

4. K plnění těchto cílů: 

- spolek vstupuje do právních i mimoprávních vztahů s jinými subjekty uvnitř regionu, 

v rámci ČR a v zahraničí, 

- spolupracuje s odborníky, veřejnou správou, sdělovacími prostředky, neziskovými 

organizacemi a dalšími subjekty veřejného života, 

- obrací se s podněty na orgány veřejné správy ČR a na orgány a instituce  EU, účastní se 

správních řízení ve svém zájmovém území. 

  

VI. 

Členství  

 

1. Členství v MAS je dobrovolné. 

2. MAS je tvořena subjekty, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.  

3. Členem se může stát fyzická osoba po dovršení 18 let věku nebo právnická osoba. Členové 

MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí 

prokazatelně na daném území místně působit, přičemž rozhodnutí o místní působnosti daného 

subjektu je v kompetenci MAS. 
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4. MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení nových členů včetně 

jejich práv a povinností jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS. 

 

5. Členství vzniká na základě schválení přihlášky členskou schůzí a zaplacením členského 

příspěvku na jeden rok. 

  

VII. 

Práva a povinnosti členů 
1. Člen má právo: 

- účastnit se jednání členské schůze 

- podílet se na činnosti spolku 

- volit a být volen do orgánů spolku. 

 

2. Člen má povinnost 

- dodržovat tyto stanovy a řídit se jimi 

- platit členské příspěvky, a to do konce května běžného roku 

- chovat se čestně vůči spolku a zachovávat vnitřní řád spolku 

- povinností člena je definovat svou příslušnost k jedné z níže uvedených zájmových skupin. 

Zájmová skupina je skupina členů MAS, kteří jsou cíleně zaměřeni na určitou 

problematiku. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Člen provede 

zařazení do zájmové skupiny v písemné přihlášce. Zájmové skupiny jsou v MAS Hříběcí 

hory vymezeny následovně: 

i. Rozvoj obcí 

ii. Podnikatelé 

iii. Zemědělství 

iv. Spolky 

v. Živý venkov 

  

VIII. 

Zánik členství 
1. Členství zaniká 

- písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku 

- úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby 

- zánikem spolku 

- vyloučením za hrubé porušování stanov. 

  

IX. 

Orgány spolku 

 

1. V souladu s § 244, 245 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jsou ustanoveny 

následující orgány spolku: 

- nejvyšší orgán – členská schůze 

- rozhodovací a programový orgán je rada spolku 

- statutární orgán – předseda (zastupuje místopředseda) 

- výběrový orgán – výběrová komise 

- kontrolní orgán – kontrolní komise 

  

X.  

Nejvyšší orgán 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Jednání členské schůze je upraveno jednacím 

řádem. Je svolávána předsedou nejméně 1x ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi 

na základě písemného požadavku nejméně 20% členů. 
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2. Je-li členem MAS právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, neurčí-li právnická osoba 

jiného zástupce na základě plné moci.  

 

3. Každý člen MAS je oprávněn zúčastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat 

vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého 

statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. 

 

4. Všichni členové jsou členy nejvyššího orgánu.  

 

5. Do působnosti členské schůze náleží: 

- schvalování stanov a rozhodování o jejich změně, 

- schvalování koncepcí a rozvojových programů, 

- schválení SCLLD 

- schvalování svého jednacího řádu 

- schvalování vnitřních předpisů MAS 

- zřízení povinných orgánů: rozhodovací, kontrolní, výběrový  

- volba a odvolání předsedy a místopředsedy, rozhodovacího orgánu (rada spolku), kontrolní 

a výběrové komise 

- schválení výše členského příspěvku 

- schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření 

- rozhodnutí o změně právní formy 

- rozhodnutí o sloučení nebo zrušení MAS 

- rozhodnutí o vyloučení člena za neplnění povinností dle čl. 7 bod 2 

- stanovení počtu členů orgánů MAS 

- určení pravomocí a působnosti orgánů MAS 

- určení způsobů volby a odvolávání členů orgánů MAS 

- stanovení způsobů jednání orgánů MAS 

- rozhodnutí o přijetí člena 

- schválení způsobu hodnocení a výběr projektů 

- schválení výběrových kritérií pro výběr projektů 

 

6. Členská schůze nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD 

v území MAS 

 

7. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí 

usnesení je třeba souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny přítomných. 

 

8. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. 

U nejvyššího orgánu se tato podmínka sleduje při usnášeníschopnosti orgánu. Pokud není tato 

podmínka splněna, provede se přepočet hlasovacích práv. Jednání nejvyššího orgánu včetně 

způsobu přepočtu hlasů je uvedeno v Jednacím řádu ČS. 

 

  

XI.  

Rozhodovací orgán 

 

1. Rozhodovacím a výkonným orgánem je rada spolku. Délka funkčního období člena rady jsou 

tři roky. Členové rady jsou voleni z členů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná se 

zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

2. Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné. 

3. Je-li členem rozhodovacího 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. Předseda rady spolku je volen z řad jejích členů. 

5. Členskou schůzí zvolený předseda svolává a řídí rozhodovací orgán. 
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6. Rozhodovací orgán svolává nejvyšší orgán min. 1x/ rok. 

7. Do kompetence rady spolku náleží zejména: 

- jmenování a odvolávání vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a dohlížení na jeho 

činnost 

- sestavení, schválení, plnění a změny rozpočtu MAS 

- zpracování způsobu hodnocení a výběru projektů MAS vč. příslušných kritérií, který rada 

předkládá nejvyššímu orgánu MAS ke schválení 

- schvalování výzev k podávání žádostí a vymezení kritérií výběru 

- určování výše podpory a výběr projektů k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu 

- rozhodování ostatních záležitostí, nejsou-li Stanovami vyhrazeny jiným orgánům spolku. 

- příprava a realizace strategie MAS 

- schválení projektů doporučených výběrovou komisí  

8. Rada musí být složena takovým způsobem, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavovala více než 49% hlasovacích práv. 

 

9. Je-li zřízena funkce manažera, účastní se tento zasedání rady a výběrové komise s hlasem 

poradním, není-li řádným členem příslušného orgánu. 

 

10. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, k přijetí usnesení je 

třeba souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny všech členů. 

   

XII. 

Statutární orgán 

 

1. Statutárním orgánem, který zastupuje spolek navenek, je předseda. Předsedu zastupuje 

místopředseda. Předseda i místopředseda jsou členy rady spolku, jejich funkční období jsou tři 

roky. 

 

2. Do působnosti předsedy náleží: 

- svolání členské schůze 

- svolání rady spolku 

- zajištění vedení administrativy 

- řízení práce sekretariátu 

- zastupování spolku na venek  

   

XIII. 

Výběrový orgán 

 

1. Výběrovým orgánem spolku je výběrová komise.  

 

2. Členové výběrové komise jsou voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně 

působí. 

 

3. Dobu mandátu členů výběrové komise určuje nejvyšší orgán na dobu max. jednoho roku, 

opakované zvolení je možné. 

 

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné. 

 

5. Je-li členem výběrové komise 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. 

 

6. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, 

k přijetí usnesení je třeba souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny přítomných.  
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7. Výběrová komise musí být složena takovým způsobem, aby veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. 

 

8. Výběrový orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. 

 

9. Do kompetence výběrové komise náleží zejména: 

- výběr projektů na základě objektivních kritérií – výběrová komise stanovuje jejich pořadí 

podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD 

 

10. Při rozhodování o výběru projektu musí náležet více než 50% hlasovacích práv neveřejnému 

sektoru. 

 

 

XIV. 

Kontrolní orgán  

 

1. Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise. Spolek zřizuje kontrolní komisi pro kontrolu 

správnosti činnosti a kontrolu hospodaření. Členové kontrolní komise jsou voleni Členskou 

schůzí z členů MAS.  

 

2. Do kompetence kontrolní komise náleží zejména: 

- projednávání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy MAS 

- dohled nad tím, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 

standardy MAS a SCLLD 

- nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS a kanceláře MAS a kontrola 

obsažených údajů 

- návrh svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, 

vyžadují-li to zájmy MAS 

- kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování, včetně 

vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS 

- monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu 

orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). 

 

3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání kontrolní 

komise. 

4. Kontrolní komise podává min. 1x/ rok členské schůzi zprávu o své kontrolní činnosti.  

 

5. Kontrolní komise předkládá svá zjištění bezodkladně radě. 

 

6. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, 

k přijetí usnesení je třeba souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny přítomných. Při 

rozhodování je hlasovací právo členů kontrolní komise rovné. 

 

7. Je-li členem kontrolní komise 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. 
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XV. 

Zabezpečení činnosti 
1. Spolek hospodaří s nemovitým a movitým majetkem a finančními prostředky. Jeho   příjmy 

jsou: 

- členské příspěvky 

- dotace, dary 

- vlastní činnost 

- výnosy z majetku 

 

2. Za hospodaření zodpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o 

hospodaření včetně finanční uzávěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle rámcového ročního 

rozpočtu, který navrhuje rada a schvaluje členská schůze.  

 

XVI. 

Kancelář 

1. Schéma kanceláře včetně jmen a kontaktů je zveřejněno na internetových stránkách MAS. 

2. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD pracuje pouze pro jednu MAS. 

3. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD nesmí být členem žádného z povinných orgánů, 

ani zástupcem pro jednání v MAS. 

4. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD se může účastnit jednání orgánů MAS. 

5. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je v pracovněprávním vztahu s MAS HH, z.s. 

6. MAS provozuje vlastní internetové stránky, obsahující mimo jiné tyto informace: 

- zřizovací dokumenty 

- organizační schéma a kontakty 

- struktura, složení, statuty a jednací řády povinných orgánů 

- aktuální seznam členů/partnerů 

- adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny 

- podmínky vstupu do členství/partnerství 

- mapa územní působnosti 

- výroční zpráva 

7. Kancelář zajišťuje organizaci veřejných obhajob žadatelů 

 

 

XVII. 

Členské příspěvky 

 

1. K zajištění činnosti vybírá spolek členské příspěvky. 

 

2. O výši příspěvků na následující rok rozhoduje členská schůze, a to do 31.12. kalendářního 

roku. 

  

XVIII. 

Dotace, dary, vlastní činnost 

 

1. Předseda a rada spolku jsou povinni se starat o získávání finančních prostředků pro zajištění 

činností, a to vyhledáváním možností čerpání dotací nebo finančních darů, finančních úvěrů 

nebo organizováním  vlastní činnosti spolku. 

  

XIX. 

Účetnictví 
1. MAS vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Spolek 

vede příjmy a výdaje související s realizací SCLLD v účetnictví odděleně pod zvláštními 

účelovými znaky tak, aby byly vždy zpětně dohledatelné a samostatně kontrolovatelné. 
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XX. 

Zánik spolku 

 

1. K zániku spolku může dojít na základě rozhodnutí většiny členů v souladu s občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb.  

 

 

  

XXI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto schválené stanovy obdrží všichni členové spolku a dále všechny příslušné orgány. 

 

2. Změny stanov nebo nové stanovy schvaluje nejvyšší orgán – členská schůze. Změny jsou 

číslovány nebo označeny dnem přijetí nejvyšším orgánem MAS HH, z.s. a obdrží je rovněž 

všichni členové a příslušné orgány.  

  

XXII. 

Platnost 

 

1. Platnost i účinnost stanov nastává ihned po schválení členskou schůzí.  

  

  

  

Stanovy byly schváleny členskou schůzí Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s., dne 3. 11. 2015 

 


