Místní akční skupina
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.
Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj

STANOVY
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

schválené ustavující Valnou hromadou dne 19. prosince 2007 v Kelči
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Stanovy občanského sdružení
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Kelečsko – Lešensko – Starojicko, o.s.
I.
Preambule
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko – Starojicko, o.s. (dále jen MASKLS) je občanským
sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, sdružující občany, fyzické a
právnické osoby, zabývající se ekonomickou, kulturní, společenskou a správní činností, péčí o
přírodu a krajinu a trvale udržitelným rozvojem daného území.
A/ Identifikace a členství
II.
Působnost
(1) Působnost místní akční skupiny je na území obcí Branky, Choryně, Kladeruby,
Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police a město Kelč ve Zlínském kraji a obec Starý
Jičín v Moravskoslezském kraji. Dle nastalých potřeb území může místní akční skupina
působit i na jiných územích.
III.
Název
(1) Název se stanovuje podle účelu s ohledem na geografii:
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko – Starojicko, o.s.
(2) Sdružení používá zkratku názvu: MASKLS.
IV.
Sídlo a adresa
(1) Sídlem sdružení je Obec Police
(2) Adresa sídla sdružení je: Police 142, 756 44 Loučka
V.
Cíl sdružení
(1) Cílem sdružení je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území –
venkovského mikroregionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových
organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů
působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a
naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci.
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VI.
Členství
Členem organizace se může stát občan daného území po dovršení 18 let – trestně
bezúhonný, fyzická nebo právnická osoba, která není v konkurzu, má trvalý pobyt nebo
sídlo v daném území nebo má v tomto území působnost.
Členství vzniká na základě schválení přihlášky Valnou hromadou sdružení a
zaplacením členského příspěvku na jeden rok. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů
od podání přihlášky zájemci písemně odůvodněno.
Právnickou osobu zastupuje osoba, která je buď statutárním zástupcem nebo je
pověřena plnou mocí. Tato plná moc může být generální nebo pro jednotlivé úkony
právnické osoby v rámci sdružení.
Každý zúčastněný individuální člen a zástupce právnické osoby má na Valné hromadě
jeden hlas.
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VII.
Práva a povinnosti členů
(1) Člen má právo:
– účastnit se jednání Valné hromady
– podílet se na činnosti sdružení
– volit a být volen nebo jmenován do orgánů sdružení
(2) Má povinnosti:
– řídit se stanovami sdružení a dodržovat je,
– v případě zvolení plnit úkoly dané funkce
– platit stanovené členské příspěvky

VIII.
Zánik členství
(1) Členství zaniká:
- písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení
- vyloučením za hrubé porušení stanov
- úmrtím člena
- zrušením právnické osoby
- zánikem sdružení
B/ Organizační struktura
IX.
Orgány sdružení
(1) Orgány sdružení jsou:
- Valná hromada
- statutární zástupci – předseda,místopředseda
- Kontrolní a revizní komise
- Programový výbor
- Výběrová komise
X.
Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem místní akční skupiny. Valnou hromadu tvoří
všichni členové MASKLS. Je svolávána předsedou nejméně jednou ročně, a to
písemnými pozvánkami nebo e-mailem. Mimořádné zasedání Valné hromady musí být
svoláno v případě, že o to požádá nejméně 30 % členů.
(2) Valná hromada:
- schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
- schvaluje rozvojové koncepce a strategie pro zájmové území
- volí orgány sdružení, odvolává orgány sdružení
- jmenuje a odvolává manažera
- jmenuje a odvolává účetní, případně subjekt zajišťující vedení účetnictví
- schvaluje rozpočet MASKLS z vlastních zdrojů
- schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření
- rozhoduje o zániku MASKLS
- rozhoduje o přijetí a vyloučení člena MASKLS
- vydává další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy nebo která se
zásadním způsobem týkají činnosti MASKLS
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(3) Každý člen Valné hromady má jeden rozhodující hlas.
(4) Jednání Valné hromady řídí předseda či místopředseda a v jeho nepřítomnosti pověřený
člen MASKLS. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni členové s
nadpoloviční většinou všech hlasů.
(5) Usnesení Valné hromady je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů.
(6) Pokud je manažer členem MASKLS, má v něm pouze hlas poradní.

XI.
Předseda, místopředseda
(1) Sdružení má dva statutární zástupce – předsedu a místopředsedu. Každý z nich je
oprávněn jednat jménem sdružení samostatně. Statutární zástupci zastupují MASKLS
navenek, jednají a podepisují jménem sdružení. Statutární zástupci jsou voleni Valnou
hromadou na dobu 3 let. Předseda sdružení je zároveň předsedou Programového
výboru, místopředseda sdružení je zároveň předsedou Výběrové komise
(2) Předseda:
- svolává Valnou hromadu podle čl.X
- předkládá Valné hromadě výroční zprávu a zajišťuje programově jednání
Valné hromady
- zajišťuje vedení administrativy a hospodaření s vlastními finančními
prostředky sdružení
- řídí práci sekretariátu (v případě jeho zřízení)
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XII.
Kontrolní a revizní komise
Kontrolní a revizní komise je orgán MASKLS, který tvoří 3 členové. Každý člen
Kontrolní a revizní komise má jeden rozhodující hlas.
Musí být vždy dodržena podmínka Programu LEADER, aby v Kontrolní a revizní
komisi byli členové představující zástupce soukromého sektoru (soukromí podnikatelé,
neziskové organizace, fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny) v mikroregionu
s min. 50 % všech rozhodujících hlasů a zástupci veřejného sektoru s max. 50 % všech
rozhodujících hlasů.
Kontrolní a revizní komise může na vyžádání kdykoliv provést kontrolu účetnictví,
kontrolu účetnictví provádí minimálně 1 x ročně.
Z výsledky kontrol seznámí členy místní akční skupiny na Valné hromadě.
Členy Kontrolní a revizní komise volí Valná hromada.
Předsedu si volí členové Kontrolní a revizní komise ze svého středu.

XIII.
Programový výbor
(1) Programový výbor je sedmi členný orgán, který tvoří šest členů MASKLS a předseda.
Každý člen Programového výboru má jeden rozhodující hlas.
(2) Musí být vždy dodržena podmínka Programu LEADER, aby v Programovém výboru byli
členové představující zástupce soukromého sektoru (soukromí podnikatelé, neziskové
organizace, fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny) v mikroregionu s min. 50 %
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všech rozhodujících hlasů a zástupci veřejného sektoru s max. 50 % všech rozhodujících
hlasů.
Programový výbor plní funkci stanovenou pravidly Programu LEADER, a to zejména:
- zpracovává záměr MASKLS a strategii rozvoje příslušného území
- zpracovává a schvaluje kritéria hodnocení projektů pro Výběrovou komisi
- vybírá typy projektů
- konzultuje výběr projektů s Výběrovou komisí
- schvaluje výběr projektů provedený Výběrovou komisí a schválený výběr
předává ke schválení Valné hromadě, případně neschválený výběr předává zpět
Výběrové komisi se svými připomínkami k doplnění
- podává přihlášku do programu LEADER
- provádí další související činnosti
Programový výbor svolává předseda Programového výboru nebo manažer podle
okamžité potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.
Zasedání Programového výboru řídí manažer a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen
Programového výboru. Programový výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni členové s
nadpoloviční většinou všech hlasů.Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů.
Manažer není členem Programového výboru a má v něm pouze hlas poradní.
Předseda MASKLS zároveň vykonává funkci předsedy Programového výboru.
Programový výbor vykonává rozhodnutí valné hromady
Programový výbor zastupuje MASKLS mezi Valnými hromadami

XIV.
Výběrová komise
Výběrová komise je pětičlenným orgánem MASKLS, který tvoří čtyři členové
MASKLS a místopředseda. Každý člen ve Výběrové komisi má jeden rozhodující hlas.
Musí být vždy dodržena podmínka Programu LEADER, aby ve výběrové komisi byli
členové představující zástupce soukromého sektoru (soukromí podnikatelé, neziskové
organizace, fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny) v mikroregionu s min. 50 %
všech rozhodujících hlasů a zástupci veřejného sektoru s max. 50 % všech rozhodujících
hlasů.
Výběrovou komisi svolává předseda Výběrové komise nebo manažer, vždy podle
okamžité potřeby, a to písemnými pozvánkami nebo e-mailem.
Do působnosti Výběrové komise patří provádění činnosti Výběrové komise ve smyslu
Pravidel programu LEADER, EAFRD a to zejména:
- třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli
- předkládá výběr projektů ke schválení Programovému výboru
- provádí další související činnosti
Jednání Výběrové komise řídí manažer a v jeho nepřítomnosti pověřený člen Výběrové
komise. Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční
většinou všech hlasů.
Usnesení Výběrové komise je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina
hlasů přítomných členů.
Manažer není členem Výběrové komise a má v ní pouze hlas poradní.
Místopředseda MASKS zároveň vykonává funkci předsedy Výběrové komise.

6
XV.
Manažer
(1) Manažer je jmenován Valnou hromadou MASKLS.
(2) Je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví
statutární zástupci MASKLS, a to zejména jednat v administrativních záležitostech
sdružení.
(3) Další činnost Manažera je stanovena výše v ustanoveních o Výběrové komisi a
Programovém výboru.
(4) Manažer se účastní všech jednání MASKLS, je ve smluvním vztahu k MASKLS s
hlasem poradním, stejně tak jako ve Výběrové komisi a v Programovém výboru.

XVI.
Účetní
(1) Účetní, případně subjekt zajišťující vedení účetnictví zabezpečuje účetní evidenci a
hospodaření s finančními prostředky a majetkem v MASKLS a nese odpovědnost za
správnost účetní evidence.
(2) Účetní nemusí být členem MASKLS.
(3) Účetní, případně subjekt zajišťující vedení účetnictví je jmenován Valnou hromadou
MASKLS.
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XVII.
Způsob ustavování orgánů sdružení
Funkční období volených statutárních zástupců, členů Programového výboru, členů
Výběrové komise, členů kontrolní a revizní komise, je 3 leté. Tyto osoby mohou být do
svých funkcí voleny i opakovaně.
Valná hromada volí a odvolává statutární zástupce – předsedu a místopředsedu, členy
Programového výboru, členy Výběrové komise, členy Kontrolní a revizní komise.
Manažera a účetní jmenuje Valná hromada MASKLS na základě přijatého usnesení o
jejich jmenování.
Valná hromada je oprávněna odvolat kteréhokoliv statutárního zástupce, člena
Programového výboru, člena Výběrové komise, členy Kontrolní a revizní
komise,manažera a účetní i v průběhu jejich funkčního období, a to na základě přijatého
usnesení o jejich odvolání.
Statutární zástupci, členové Programového výboru, členové Výběrové komise, manažer
nebo účetní mohou od svých funkcí odstoupit písemným oznámením doručeným Valné
hromadě.
Valná hromada je povinna do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení jmenovat
nebo zvolit do funkce novou osobu.
Odstupující člen je povinen učinit, resp. zajistit v rámci výkonu své dosavadní funkce
všechny neodkladné úkony tak, aby MASKLS nevznikla žádná škoda
C/ Hospodaření

XVIII.
Zabezpečení činnosti
(1) Sdružení hospodaří s nemovitým a movitým majetkem a financemi. Jeho příjmy jsou
- členské příspěvky
- dotace, dary
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- vlastní činnost
- výnosy z majetku
(2) S finančními prostředky MASKLS v rámci schváleného rozpočtu disponují statutární
zástupci a dále účetní v rámci svého pověření pracovními úkoly. Veškeré výdaje
schvaluje Valná hromada formou rozpočtu na příslušné období.
XIX.
Dotace , dary, vlastní činnost
(1) Předseda a Programový výbor MASKLS jsou povinni se starat o příliv finančních
prostředků pro zajištění činností, a to vyhledáváním možností získaní dotací nebo
finančních darů nebo organizováním vlastní činnosti sdružení.
XX.
Účetnictví
(1) Sdružení vede účetnictví podle platných zákonů ČR.
D/ Ukončení činnosti
XXI.
Zánik sdružení
(1) Sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním (nestanoví-li zákon jinak). K tomu
může dojít na základě rozhodnutí většiny členstva.
(2) Likvidační zůstatek včetně pohledávek přechází rovnoměrně na členy, nebo bude na
základě předchozí dohody a v souladu s rozhodnutím Valné hromady převeden na jinou
právnickou osobu.
E/ Závěrečná ustanovení
XXII.
Závěrečné ustanovení
(1) Tyto schválené stanovy obdrží všichni členové sdružení a dále všechny příslušné
orgány.
(2) Změny stanov schvaluje Valná hromada (formou písemných dodatků). Dodatky jsou
číslovány a obdrží je rovněž všichni členové a příslušné orgány.

XXIII.
Platnost
(1) Platnost stanov je ihned po schválení Valnou hromadou a zaregistrování příslušným
státním orgánem. Tímto dnem nabývají také účinnosti.

V Kelči, dne 19. prosince 2007

