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Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO 
 

Místo konání:  Kašparova chata na Adamu, Petrovičky 
 

Dne: 26.11.2010 
 

Účastníci: Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana Hubálková, Jan Vych, 

Vladimír Šeda, Jaromír Šeda, Pavel Kalianko, Jindřich Kalous st., Marie 

Tomanová, Mgr.Emílie Dolečková, Ing.Jindřich Kalous (tj.11 ze 17 členů) 
 

Hosté: Ing.Petr Šilar, Miroslav Wágner, Ing.Václav Kroutil, Teodor Šmok, Miloš 

Roušar 

 Za MAS: Ing. Ivana Vanická, Blanka Kulhavá, Markéta Sršňová 
 

Omluven: Mgr.Miroslav Baier, Jana Švestková, Ing.Stanislav Šikl, Jaroslav 

Martinec, Jaroslav Moravec, František Šlesingr 
 

Ověřovatel: Jindřich Kalous 
 

Zapisovatelka: Ing.Ivana Vanická 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ  

I. ČINNOST MAS ORLICKO  

I.1.  Zpráva o činnosti za uplynulé období 

I.2.  Zpráva o hospodaření v uplynulém období 

I.3.  Výhled činnosti pro další období 
 

II. ORGANIZAČNÍ OTÁZKY 

II.1. Žádost o dotaci na činnost MAS v roce 2011 

II.2. Rozpočtové provizorium 

II.3. Činnost orgánů MAS 

II.4. Směrnice pro činnost revizní komise MAS 

II.5. Krajská síť MAS (právní subjektivita) 

II.6. Rozšíření členské základny MAS 
 

III. DALŠÍ 
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Předseda MAS Ing. Oldřich Žďárský přivítal přítomné členy a vážené hosty dnešního jednání 

a zahájil Valnou hromadu ve 12.00 hodin obědem.  

Následně předseda navrhl ověřovatele a zapisovatelku zápisu a přednesl program jednání ke 

schválení. 

 

Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele: 

 

USNESENÍ: 

Valná hromada jmenuje ověřovatelem zápisu Jindřicha Kalouse a zapisovatelku Ing. Ivanu 

Vanickou. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

USNESENÍ: 

Valná hromada schvaluje program dnešního jednání Valné hromady. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

Zasedání pokračovalo prezentací, které se ujala manažerka MAS a přítomné informovala o 

činnosti MAS ORLICKO. 

 

I. ČINNOST MAS ORLICKO 
 

I.1. Zpráva o činnosti za uplynulé období 

 

Hlavní aktivity v období 04 – 11/2011: 

 

1. Realizace programu LEADER  

 

2. Propagace činnosti MAS 

 

3. Hodnocení činnosti MAS  

 

4. Podání žádostí o dotaci – projekty spolupráce 

 

5. Podání žádosti o dotaci – POV 

 

6. Zpracování návrhové studie pro další činnost MAS 

 

 

USNESENÍ: 

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti MAS ORLICKO. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 
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Senátor Ing.Petr Šilar požádal v této části o slovo a poděkoval celé místní akční skupině za 

činnost, kterou provozuje, požádal o průběžné podávání informací o další činnosti a 

potřebách. Poděkoval také všem za podporu při volbách do senátu a sdělil své aktuální místo 

působnosti. 

 

K dalšímu jednání se dostavil zástupce Pardubického kraje Ing.Václav Kroutil. 

 

 

I.2. Zpráva o hospodaření v uplynulém období 

 

Ing.Vanická dále pokračovala v programu jednání a podrobně informovala o hospodaření 

MAS v uplynulém období r. 2010. 

 

Závěr: 
Nedočerpané prostředky budou do konce roku použity na pravidelné měsíční platby, mzdy a 

propagační akce. 

 

 

USNESENÍ: 

Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření MAS ORLICKO. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

I.3. Výhled činnosti pro další období 

Manažerka seznámila s výhledem činnosti MAS na období roku 2011 

 

 

4. výzva – jaro 2011: 

 

Číslo fiche a název 
Příjemci 

dotace 

Max. 

výše 

podpory 

Alokace  
Doporučená výše 

dotace 

2 

Zázemí pro volnočasové a 

občanské aktivity,  

projekty nezakládající 

veřejnou podporu  

Obce 90% 

15% 

(1 800 000 

Kč) 

dle míry 

součinnosti 

Zázemí pro volnočasové a 

občanské aktivity, 

projekty nezakládající 

veřejnou podporu  

NNO 90% max. 150 000 

3 

Podpora uplatnění žen, 

projekty nezakládající 

veřejnou podporu 

NNO 90% 
18% 

(2 160 000) 
není stanovena 

5 
Moderní zemědělské 

podnikání 

Zemědělští 

podnikatelé 
40-60% 

20% 

(2 400 000) 
max. 500 000 
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5. výzva – léto 2011:  

 

Číslo fiche a název 
Příjemci 

dotace 

Max. 

výše 

podpory 

Alokace dle 

SPL 

Doporučená výše 

dotace 

1 
Zkvalitňování infrastruktury 

a vzhledu obcí  
Obce 90% 

22% 

(2 640 000) 

dle míry 

součinnosti 

6 

Efektivní využití lesních 

přírodních zdrojů, 

maloobchod a služby 

Mikropodni

ky ve 

vybraných 

OKEČ  

60% 
10% 

(1 200 000) 
max. 250 000 

 

 

 

Termíny vyhlášení výzev – jsou závislé na schválení výzvy na CP SZIF a na termínu 

příjmů projektů doporučených k financování na RO SZIF dle Pravidel. Předpokládaný jarní 

termín vyhlášení výzvy je v březnu a letní termín v červenci s příjmem žádostí 

koncem dubna/počátkem května a koncem srpna/počátkem září. 

 

 

Alokace na jednotlivé Fiche – se řídí schváleným Strategickým plánem. Absolutní částka 

je závislá na výši schválené dotace pro příslušný rok 2011, uvedené částky v tabulkách jsou 

orientační. 

 

 

 

USNESENÍ: 

Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti na další období. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 
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II. ORGANIZAČNÍ OTÁZKY 

 

II.1. Žádost o dotaci na činnost MAS v roce 2011 

 

Manažerka informovala o možnosti podání žádosti o dotaci na činnost MAS v roce 2011 

s předpokládaným termínem podání žádosti v lednu 2011. 

Struktura žádosti není doposud zveřejněna, oproti loňskému roku je připravována rozsáhlá 

změna. 

 

USNESENÍ: 

Valná hromada ukládá Radě MAS připravit a podat žádost o dotaci z programu LEADER pro 

financování provozní činnosti MAS v roce 2011, a to až do výše 15% z poskytnuté alokace. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

II.2. Rozpočtové provizorium 

 

Ing. Vanická podala informaci o návrhu na schválení rozpočtového provizoria, stejně jako 

v loňském roce. Aktuální rozpočet bude schvalován Valnou hromadou MAS během jara 

2011, až budou známy aktuální výše dotace. 

 

USNESENÍ: 

Valná hromada schvaluje rozpočtové provizorium pro 1. etapu (leden – duben) roku 2011 ve 

výši průměrných nákladů 1. etapy roku 2010. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

II.3. Činnost orgánů MAS 

 

Předseda MAS podal zprávu o činnosti orgánů MAS (tj. Rada, Výběrová komise a Revizní 

komise ) v roce 2010.  

 

USNESENÍ: 

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů MAS v roce 2010. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 
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II.4. Směrnice pro činnost Revizní komise MAS 

 

Ing. Žďárský seznámil přítomné s doporučením Rady MAS Valné hromadě schválit Směrnici 

pro činnost Revizní komise MAS z důvodu optimalizace fungování kontrolních procesů 

v rámci MAS ORLICKO.  

 

USNESENÍ: 

Valná hromada schvaluje Směrnici pro činnost Revizní komise MAS ORLICKO. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

II.5. Krajské sdružení MAS (právní subjektivita) 

 

Předseda Ing. Žďárský vysvětlil činnost Krajského sdružení MAS Pardubického kraje (KS 

MAS Pak) a Národní sítě MAS.  

 

Zástupci KS MAS Pak schválili: 

1. jmenování Jiřiny Leinweberové předsedkyní KS MAS Pak 

2. jmenování Ivony Opletalové místopředsedkyní KS MAS Pak 

3. jmenování Miroslavy Šejnohové členkou revizní komise KS MAS Pak 

Dále schválili: 

1. ustavení právní subjektivity KS MAS Pak 

2. statut občanského sdružení 

3. pravidelné pozvání zástupců KÚ Pak a krajské agentury pro zemědělství a venkov 

na jednání KS MAS Pak. 

 

Závěr: Rada MAS doporučuje VH schválit vstup naší MAS do Krajského sdružení MAS  

Pardubického kraje.  

 

USNESENÍ: 

Valná hromada schvaluje vstup Místní akční skupiny ORLICKO do Krajského sdružení MAS 

Pardubického kraje do sdružení s právní subjektivitou. 

Hlasování: pro 10 – proti 1 – zdrželi se 0 

 

 

II.6. Rozšíření členské základny MAS 

 

Předseda MAS promluvil o potřebě rozšíření členské základny MAS ORLICKO. 

Od roku 2006 je členská základna MAS ORLICKO nezměněna. S ohledem na další 

rozvíjející se činnost MAS je žádoucí rozšířit (doplnit) členskou základnu tak, aby vznikl 

prostor pro nominace do orgánů MAS v rámci povinné rotace v orgánech a také pro 

spolupráci v další diskusi o aktivitách MAS. 

Noví členové by měli být přijímáni v rámci jednání VH v dubnu 2011 za dodržení podmínky 

povinného rozložení. 
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K tomuto tématu proběhla mezi členy diskuze, ze které vyplynuly různé možnosti oslovení 

případných nových členů MAS: 

- zveřejnění výzvy na webových stránkách MAS ORLICKA 

- osobní oslovení vhodných kandidátů členy MAS. 

Pan Šmok navrhl oslovit a pracovat s již podpořenými žadateli. 

 

 

USNESENÍ: 

Valná hromada souhlasí s rozšířením členské základny MAS ORLICKO výhledově do 20ti 

členů.  

Valná hromada ukládá manažerce zveřejnit výzvu na webových stránkách. 

Valná hromada žádá členy o oslovení vhodných kandidátů. 

Valná hromada ukládá Radě MAS předložit předjednaný seznam vhodných žadatelů na 

příštím jednání valné hromady.  

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

III. DALŠÍ 
 

Předseda předal slovo Ing.Václavu Kroutilovi, radnímu Pardubického kraje, který pohovořil o 

pokračování dotačního titulu pro místní akční skupiny. Další finanční prostředky jsou 

schváleny na protipovodňová opatření a na lesy. V Programu obnovy venkova budou dotace 

pro obce ve stejné výši. Na závěr Ing. Kroutil poděkoval MAS ORLICKO za její dosavadní 

práci a bude rád za další podporu v oblasti cestovního ruchu a zemědělství. 

Předseda MAS poděkoval za podporu Pardubickému kraji, Ing. Kroutilovi a paní Žákové. 

 

Předseda Sdružení obcí Orlicko pan Wágner informoval o opravách asfaltových cest a 

lyžařských tras v území. Sdělil, že obdobný projekt se provádí i na polské straně. 

 

Otevřela se diskuze ohledně značení regionálních produktů, mnohost a nepřehlednost značek. 

 

Předseda Ing. Žďárský ukončil oficiální jednání Valné hromady v 15,30 hodin,  

poděkoval všem přítomným a především hostům za účast, členům MAS za jejich práci, velké 

poděkování patří manažerce MAS Ing.Vanické a také pracovnicím kanceláře. Na závěr 

předseda popřál všem příjemné prožití vánočních svátků. 

 

Manažerka Ing.Vanická poděkovala Radě za spolupráci, dále poděkovala členům Výběrové 

komise a pracovnicím kanceláře MAS. 

 

 

 

 

……………………………    Ověřil: ………………………… 

    Ing. Oldřich Žďárský                        Jindřich Kalous 

        předseda MAS 

 

 

 

Zapsala: Ing. Ivana Vanická 
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Přílohy: 

 

1. Prezentace Valné hromady  

2. Podklady pro jednání  

3. Směrnice pro činnost revizní komise 

4. Stanovy NS MAS, Statut KS MAS 

5. Fotodokumentace zrealizovaných projektů (samostatná příloha) 

6. Články zveřejněné v Orlickém deníku (samostatná příloha) 

 

 

 



 9 

Příloha č. 3: Směrnice pro činnost revizní komise 

 

 
 

                  Směrnice č. 9/2010 

             Počet stran: 3 

 

Směrnice  

pro výkon činnosti revizní komise  
(dále jen „směrnice“) 

 

ODDÍL 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Článek 1 

1. Tato směrnice je vnitřním předpisem revizní komise Místní akční skupiny Orlicko (dále 

jen „MAS“).  

2. Všechna ustanovení této směrnice jsou pro činnost komise závazná a všichni členové 

komise jsou povinni se jimi v rámci svého členství řídit.  

3. Směrnice se vydává v souladu se Stanovami, Organizačním řádem MAS ORLICKO a 

Směrnicí č. 8/2010, která stanoví vnitřní účetní kontrolní systém.   

  

ODDÍL 2 

REVIZNÍ ČINNOST 

Článek 2 

Revizní činnosti 

 

1. Revizní činnost probíhá průběžně.  

2. V rámci revizní činnosti provádí revizní komise kontrolu veškeré činnosti MAS a jejích 

orgánů, především:  
-  

- kontrolu hospodaření (kontrolu plnění rozpočtu a roční účetní závěrky) 

- kontrolu náležitosti a průkaznosti účetních dokladů a vedení účetnictví 

- fyzickou inventarizaci pokladny a majetku 

- kontrolu dodržování vnitřních postupů v souladu se schválenými směrnicemi 

organizace 

Za tímto účelem smí nahlížet do účetních knih a jiných dokladů MAS a kontrolovat 

obsažené údaje a účastnit se jednání rady MAS jako přísedící. 
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3. Při výkonu revizní činnosti postupuje komise v souladu se Směrnicí č. 8/2010. 

4.  O výsledcích revizní činnosti zpracovává předseda revizní komise písemnou zprávu 

(dále jen „zpráva“) vždy nejpozději do 31.3. běžného roku.  

5.  Zpráva obsahuje zhodnocení revizní činnosti za uplynulý kalendářní rok, především: 

 Informace o rozsahu a četnosti revizních činnosti 

 Informace o kontrolních zjištěních 

 Závěrečné shrnutí a doporučení revizní komise  

Při zpracování závěrečné zprávy vychází revizní komise z výsledků jednotlivých 

jednání revizní komise a z případných realizovaných opatření pokud k nim dala radě 

nebo jiným orgánům podnět. 

6.      S návrhem zprávy je předseda revizní komise povinen seznámit radu MAS. 

Návrh zprávy předloží manažerce MAS minimálně 7 dnů před plánovaným termínem 

jednání rady a konečnou zprávu minimálně 7 dnů před plánovaným termínem valné 

hromady. 

7.      Zprávu o revizní činnosti předkládá revizní komise valné hromadě k projednání. 

  

 

ODDÍL 3 

JEDNACÍ ŘÁD  

Článek 3 

Příprava jednání komise 

1. Jednání revizní komise se konají dle potřeby, minimálně jedenkrát za rok.  

2. Termín jednání komise stanoví a svolává její předseda na základě dohody s dalšími 

členy komise.  

3. Pozvánky, nebo jiné podklady pro jednání komise připravuje a všem členům zasílá, dle 

pokynů předsedy komise, manažerka MAS a to nejpozději 14 kalendářní dnů před 

jednáním. V případě potřeby může být tato lhůta předsedou mimořádně zkrácena.  

 

Článek 4 

Průběh jednání komise 

1. Jednání řídí předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí jednání místopředseda nebo 

předsedou pověřený člen.  

2. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  

3. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pokud některý člen 

nesouhlasí s usnesením, má právo své důvody uvést v zápise z jednání.  
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4.  

5. Na počátku jednání schvaluje komise program jednání, popřípadě jeho úpravy.  

6. O průběhu a výsledcích jednání se pořizuje zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá 

předseda revizní komise. Součástí zápisu jsou přijatá usnesení a stanoviska menšiny 

členů, jestliže tito o to požádají. Zápis schvaluje pověřený člen revizní komise.  

7. O výsledcích jednání předseda vhodným způsobem informuje radu MAS. 

8. Na základě kontrolních zjištění může komise iniciovat: 

- projednání vybraných kontrolních zjištění v radě MAS 

- v  odůvodněných případech a na základě závažných kontrolních zjištění svolání valné  

   hromady MAS a to na základě shodného rozhodnutí minimálně 2/3 členů revizní  

   komise 

9.  Jednání je neveřejné a účastní se ho členové a manažerka, případně z rozhodnutí 

předsedy další osoby a pracovníci sekretariátu MAS.  

 

ODDÍL 4 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1.  Tato směrnice nabývá platnosti schválením ve valné hromadě, dne …………………….  

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

      Ing. Oldřich Žďárský 

 předseda MAS ORLICKO 
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Příloha č.4: Status KS MAS, Stanovy NS MAS 

 

 

Statut Krajského sdružení Národní sítě Místních 

akčních skupin ČR, o.s. v Pardubickém kraji 
 

1) Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. (dále jen 

NS MAS) v Pardubickém kraji je sdružením členů NS MAS s vlastní právní 

subjektivitou. 

2) Krajské sdružení NS MAS (dále také KS NS MAS) má Registrační list vydaný 

výborem NS MAS. 

3) Sídlem KS NS MAS je sídlo MAS, jejíž zástupce byl zvolen předsedou KS NS MAS. 

4) KS NS MAS má působnost v Pardubickém kraji a mohou v něm působit všichni 

členové NS MAS, jejichž regiony jsou na území Pardubického kraje. 

5) Orgány KS NAS MAS spolupracují se všemi MAS  na území kraje. To znamená, že 

na stejné úrovni podporují principy LEADER  v území i MAS, které jsou členy NS 

MAS ČR i MAS, které nejsou členy NS MAS ČR. 

6) Orgány KS MAS jsou Valná hromada, která volí předsedu, místopředsedu a 

hospodáře, kteří zároveň tvoří výbor a kontrolní komisi. 

7) Členem Valné hromady je statutární zástupce členské MAS. Každá MAS má na VH 1 

hlas. 

8) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů NS MAS 

z území kraje. 

9) Výbor KS je tříčlenný. 

10) Kontrolní komise KS  je tříčlenná. 

11) Jménem KS NS MAS je oprávněn jednat zvolený předseda, místopředseda, případně 

další člen výboru, pokud na něj byla delegována jmenovitá pravomoc. 

12) Zánik KS NS MAS se děje rozhodnutím Výboru NS MAS ČR na žádost nadpoloviční 

většiny členů KS nebo při nečinnosti či poškozování jména NS MAS ČF z vlastního 

podnětu. 

13) Povinnosti KS MAS vůči NS MAS ČR: 

 

a) zvolit zástupce KS MAS do Výboru NS MAS ČR, (až na schválené výjimky se stane 

zástupcem kraje – členem NS MAS ČR předseda KS MAS a jeho náhradníkem je 

místopředseda KS MAS) 

b) průběžně sledovat a evidovat činnost MAS daného kraje (na stejné úrovni, jak je 

realizováno na NS MAS ČR) 

c) vzájemně informovat členy o dění v NS MAS ČR a zabezpečovat obousměrný tok 

informací  

d) umožnit výměnu informací, respektovat a uplatňovat doporučení kontrolní komise NS 

MAS v oblasti působnosti kontrolních mechanismů. 

14) Nedílnou součástí tohoto statutu jsou stanovy NS MAS ČR, o.s. 

15) Krajské sdružení NS MAS s právní subjektivitou vzniklo dne 30. září 2010. 

Statut KS NS MAS byl schválen Valnou hromadou NS MAS dne 30.9.2010 

 

Jiřina Leinweberová                      Ivona Opletalová                            Miroslava Šejnohová 
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Stanovy 

Národní síť Místních akčních skupin České 

republiky, o.s. 

 
Registrace provedena dne 12.4.2007 

Pod č.j. VS / 1-1/ 67 265 / 07-R 

IČO 285 54 272 

 

čl. I. 

Činnost, poslání a sídlo NS MAS ČR 

 
1. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (dále jen „NS MAS ČR“) je 

dobrovolným 

občanským sdružením právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých neziskových 

organizací pracujících metodou LEADER – Místních akčních skupin (Local Action Groups), dále jen 

„MAS“. 

 

2. Posláním NS MAS ČR je především: 

 

a) sdružovat fyzické a právnické osoby, členy MAS. 

 

b) reprezentovat a zastupovat MAS: 

• na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím, zřizovaným 

ministerstvy a vůči dalším relevantním subjektům 

• na mezinárodní úrovni vůči organizacím a subjektům pracujícím v intencích Iniciativy Leader 

a vůči ostatním partnerům, institucím a úřadům apod. 

 

c) spolupracovat a komunikovat: 

• s kraji a jejich krajskými úřady, 

• s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova, 

• s finančními ústavy, 

• na mezinárodní úrovni s příslušnými institucemi EU, 

• s mezinárodními institucemi zabývajícími se problematikou venkova a metodou LEADER, 

 

d) propagovat a medializovat: 

• vůči sdělovacím prostředkům, 

• vlastními aktivitami. 

 

3. Sídlem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky je Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. 
 

 

čl. II. 

Cíle a hlavní úkoly NS MAS ČR 

 
1. Cíle NS MAS ČR 

 

NS MAS ČR byla založena na podporu činnosti MAS při realizaci programu obnovy a všestranného 

rozvoje venkova s cílem: 

• zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje, 

• zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností mezi členy sítě, 

• zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností na úrovni spolupráce mezi členskými zeměmi 
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Evropské unie a jejich MAS, 

• podporovat spolupráci s dalšími zeměmi, které ve venkovském prostoru chtějí používat metodu 

LEADER. 

 

2. Hlavní úkoly NS MAS ČR 

 

• zastupovat a prosazovat oprávněné zájmy MAS na úrovni Řídícího orgánu EAFRD, MZe ČR a 

vůči dalším subjektům, které jsou aktéry v rozvoji venkova nebo na něj mají návaznost. 

• zastupovat venkovské hnutí v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova - ELARD a 

v dalších podobných uskupeních, 

• každoročně pořádat národní konferenci MAS, 

• spolupracovat na organizaci Národní konference o venkovu spolu s MZe ČR, SPOV ČR a AK 

ČR za účelem dosažení setrvalého a integrovaného rozvoje venkova v ČR, 

• vytvářet prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností MAS a příkladů 

dobré praxe, 

Národní síť MAS ČR, o.s./Stanovy Strana 2 (celkem 5) 

• podporovat a rozvíjet spolupráci a partnerství obyvatel venkova a zemědělců, 

• vytvářet podmínky pro veřejnou správu ke vzdělávání úředníků veřejné správy pro aplikaci 

rozvoje zdola na principech integrovaného mezisektorového partnerství (metoda LEADER) a 

vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti, 

• dávat podněty svým partnerům pro zaměření odborné činnosti a dalších činností pro rozvoj 

venkova, 

• spolupracovat s dalšími aktéry působícími ve venkovském prostoru, 

• propagovat činnost MAS. 

 

 

čl. III. 

Členství v NS MAS ČR 

 
1. Členem NS MAS ČR, se může stát každá řádně vzniklá nezisková organizace místního partnerství 

naplňující cíle a poslání uvedené v čl. I. těchto stanov, která splňuje právní podmínky stanovené 

v Nařízení rady ES 1698/2005 pro účast v projektech realizovaných metodou LEADER, nebo se na 

splnění takovýchto podmínek připravuje a to na základě písemné přihlášky doručené NS MAS ČR, 

doložené kopií stanov nebo výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokumentu prokazujícího 

právní 

subjektivitu (dále jen „MAS“). 

 

2. O přijetí MAS za člena NS MAS ČR rozhoduje Výbor NS MAS ČR, který o rozhodnutí vyrozumí 

příslušnou MAS. Důvodem nepřijetí za člena NS MAS ČR je rozpor náplně a cílů MAS s posláním a 

úkoly NS MAS ČR nebo skutečnost, kdy by přijetí MAS za člena mohlo pro NS MAS ČR znamenat 

poškození jejího jména nebo jinou podobnou újmu. O odvolání proti nepřijetí MAS za člena NS MAS 

ČR rozhoduje s konečnou platností Valná hromada NS MAS ČR. 

 

3. Pokud důvod nepřijetí MAS za člena NS MAS ČR vznikne nebo se o něm NS MAS ČR dozví až 

v průběhu členství, má právo MAS z členství vyloučit. O vyloučení rozhoduje Valná hromada NS 

MAS 

ČR. 

 

4. Zástupci MAS v NS MAS ČR s hlasem rozhodujícím: 

a) u MAS již sdružených do NS MAS ČR jsou jmenováni zástupci předáním Jmenovacího dekretu, 

který byl schválen v příslušné MAS a předán NS MAS ČR k zaregistrování, 

b) u MAS dosud nesdružených, které podávají přihlášku, jsou jmenováni zástupci dnem vzniku 

členství příslušné MAS v NS MAS ČR tím, že předají Jmenovací dekret na formuláři vydaném NS 

MAS ČR. 
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5. MAS má v průběhu volebního období právo kdykoliv zaměnit zástupce a jmenovat jiného zástupce. 

 

6. Osobnostem veřejného života může být uděleno čestné členství v NS MAS ČR; čestní členové mají 

na 

Valné hromadě hlas poradní. 

 

čl. IV. 

Práva a povinnosti členů NS MAS ČR 

 
1. Členské MAS sdružené v NS MAS ČR a jejich pověření zástupci mají zejména právo: 

• podílet se na činnosti NS MAS ČR a jí pořádaných akcích, 

• předkládat návrhy, podněty a stížnosti k činnosti orgánů NS MAS ČR a vyžadovat jejich 

vyřízení, 

• vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání Valné hromady NS MAS ČR podle ustanovení 

těchto stanov a podílet se i na činnosti ostatních orgánů NS MAS ČR, 

• využívat služeb poskytovaných NS MAS ČR. 

 

2. Členské MAS sdružené v NS MAS ČR mají zejména povinnost: 

• vést evidenci o vlastní MAS se základními údaji prostřednictvím karty MAS a průběžně 

aktualizovat údaje v kartě MAS, 

• dodržovat stanovy NS MAS ČR a aktivně se podílet na její činnosti, 

• platit členské příspěvky na účet NS MAS ČR, pokud budou schváleny Valnou hromadou NS 

MAS ČR. 

 

3. Členství MAS v NS MAS ČR zaniká nebo je ukončeno: 

• Členství MAS zaniká, pokud MAS projeví zájem vystoupit z NS MAS ČR. MAS mohou 

vystoupit z NS MAS ČR formou písemného oznámení doporučeným dopisem, nebo předáním 

dokumentu vyjadřujícího vůli vystoupit, který bude předán v sídle NS MAS ČR a oběma 

stranami ověřen. Členství je ukončeno dnem doručení žádosti o ukončení členství. 

Národní síť MAS ČR, o.s./Stanovy Strana 3 (celkem 5) 

• Členství MAS je ukončeno, pokud MAS nepracuje prokazatelně a dlouhodobě metodou 

LEADER, nebo porušuje dlouhodobě stanovy NS MAS ČR. O ukončení členství v tomto 

případě rozhoduje Valná hromada NS MAS ČR. 

ORGÁNY NS MAS ČR 

 

 

čl. V. 

Valná hromada NS MAS ČR 

 
1. Nejvyšším orgánem NS MAS ČR je Valná hromada NS MAS ČR (dále jen „Valná hromada“), na 

kterou je každá členská MAS oprávněna vyslat své zástupce, z nichž vždy jeden má právo disponovat 

rozhodujícím hlasem vysílající MAS dle pověření členské MAS nebo na základě plné moci 

pověřeného 

zástupce. 

 

2. Valnou hromadu svolává Výbor NS MAS ČR nejméně jednou ročně. Mimořádné zasedání Valné 

hromady z podnětu členské základny je výbor NS MAS ČR povinen svolat, pokud o její svolání 

požádá 

alespoň 1/3 členských MAS, a to vždy s konkrétním návrhem programu jednání. Výbor NS MAS ČR 

je 

povinen zveřejnit termín, místo a navržený program zasedání Valné hromady nejpozději 30 dní před 

jejím konáním, a to tak, aby se o konání dozvěděly všechny členské MAS. 
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3. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech 

zástupců členských MAS (delegátů) s hlasem rozhodujícím. Pro schválení přijatých usnesení je třeba 

nadpoloviční většina přítomných hlasů. Náhradní Valná hromada je svolána v případě, že řádná Valná 

hromada není od počátku usnášeníschopná nejpozději do 1 měsíce. Pro přijetí usnesení náhradní Valné 

hromady postačí dvě třetiny přítomných členů. 

 

4. Valná hromada: 

a) volí: 

• členy Kontrolní komise NS MAS ČR, 

 

b) rozhoduje a schvaluje: 

• členy Výboru NS MAS ČR tak, že potvrzuje člena Výboru NS MAS ČR a jeho zástupce, 

navržené, nebo jiným schváleným způsobem delegované členskými MAS v jednotlivých 

krajích, 

• o změnách stanov NS MAS ČR, 

• koncepci činnosti a úkoly NS MAS ČR pro nastávající období, výroční zprávu sdružení, 

rozpočet sdružení a výsledky hospodaření NS MAS ČR za uplynulé účetní období 

• o ukončení členství MAS vyloučením, 

• o odvolání MAS proti rozhodnutí výboru NS MAS ČR o nepřijetí za člena NS MAS ČR, 

• udělení čestného členství osobnostem, které výrazně působí nebo působily ve veřejném životě 

(vědy, zemědělství, kultury, školství apod.), které podporují cíle NS MAS ČR a s čestným 

členstvím souhlasí 

• o zániku NS MAS ČR a jejím majetkovém vypořádání, 

• o zavedení členských příspěvků, jejich výši. 

 

 

čl. VI. 

Výbor NS MAS ČR 

 
1. Výbor NS MAS ČR je statutárním a výkonným orgánem NS MAS ČR, který za svou činnost 

odpovídá 

Valné hromadě. 

 

2. Výbor NS MAS ČR má nejméně třináct členů, kteří zastupují jednotlivé kraje. Členem (i jeho 

zástupcem) výboru NS MAS ČR může být pouze zástupce MAS, zvolený Valnou hromadou KS MAS 

(existuje-li KS MAS) nebo delegovaný na jednání MAS souhlasem nadpoloviční většiny MAS 

sdružených v NS MAS ČR se sídlem v jednotlivém kraji po předchozím přizvání všech dalších MAS 

se 

sídlem v tomto kraji. Na takovéto jednání musí být přizván výbor NS MAS ČR, který vyšle dva své 

členy. Jednání musí být konáno nejdříve tři a nejméně jeden měsíc před konáním Valné hromady NS 

MAS ČR. 

 

3. Výbor svolává jeho předseda (v nepřítomnosti místopředseda) a to nejméně čtyřikrát ročně. 

 

4. K zajištění činnosti NS MAS ČR výbor NS MAS ČR zřizuje kancelář. 

 

5. Výbor NS MAS ČR je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

Výbor 

NS MAS ČR rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy. 

Národní síť MAS ČR, o.s./Stanovy Strana 4 (celkem 5) 

 

6. Výbor NS MAS ČR zejména: 

• řídí činnost NS MAS ČR v období mezi zasedáními Valné hromady NS MAS ČR, 
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• svolává Valnou hromadu NS MAS ČR, 

• volí ze středu stávajícího výboru předsedu a nejméně dva místopředsedy, 

• ustanovuje konkrétní odpovědnosti členů výboru, 

• rozhoduje o přijetí MAS za člena NS MAS ČR, 

• registruje Krajské sítě NS MAS ČR, 

• plní všechny povinnosti statutárního orgánu NS MAS ČR, jakožto i povinnosti vedoucího 

organizace ve smyslu příslušných právních předpisů. 

 

7. Výbor NS MAS ČR zastupuje navenek jeho předseda a jedná jménem Výboru NS MAS ČR. V jeho 

nepřítomnosti jedná jím pověřený zástupce. Podepisování jménem NS MAS ČR se děje připojením 

názvu organizace, jména a vlastnoručního podpisu statutárního zástupce k příslušnému dokumentu. 

 

8. Funkční období členů výboru je dvouleté. 

 

 

čl. VII. 

Kontrolní komise 

 
1. Kontrolní komise je volena konferencí a má minimálně 5 členů. Jejími členy nemohou být členové 

Výboru, ani zaměstnanci NS MAS ČR. 

 

2. Kontrolní komise kontroluje zejména: 

a) dodržování stanov a vnitřních předpisů NS MAS ČR, 

b) účelné hospodaření NS MAS ČR. 

 

3. Kontrolní komise předkládá 1x ročně svoji zprávu Valné hromadě NS MAS ČR. 

 

 

čl. VIII. 

Krajské sítě v NS MAS ČR 

 
1. V jednotlivých krajích může z členů NS MAS ČR vzniknout krajská síť MAS nebo obdobné 

uskupení 

jakožto regionálně příslušná organizační jednotka NS MAS ČR (dále jen KS MAS), dohodne-li se o 

tom nadpoloviční většina členských MAS, působící v daném kraji a písemnou formou o registraci 

požádá Výbor NS MAS ČR. Žádost doloží zápisem z jednání a prezenční listinou. U již existujících 

krajských sítí MAS ČR platí datum vzniku již proběhlého zasedání. Výbor NS MAS ČR schválí 

registraci zpětně. U nově vzniklých KS MAS bude datem vzniku den schválení výborem NS MAS 

ČR. 

 

2. Vznik KS MAS nemá vliv na jiné regionální formální či neformální uskupení MAS, která 

nevznikají 

touto cestou. 

 

3. KS MAS vznikla či vznikne jako subjekt bez vlastní právní subjektivity nebo vznikne jako KS 

MAS 

s právní subjektivitou dle rozhodnutí většiny MAS z příslušného kraje, které jsou členy NS MAS ČR. 

Na základě rozhodnutí Výboru NS MAS ČR osvědčí předseda formu a působnost KS MAS 

Registračním listem v číslované řadě, podle data ustavení. Registrační list bude obsahovat sídlo KS 

MAS, působnost a datum vzniku. 

 

4. KS MAS, které mají právní subjektivitu, mají tuto skutečnost uvedenu v Registračním listu KS 

MAS. 
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5. Orgány KS MAS spolupracující se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni 

podporují principy LEADER v území u MAS, které jsou členy NS MAS ČR i MAS, které nejsou 

členy 

NS MAS ČR. 

 

6. Orgány KS MAS jsou obdobné k NS MAS ČR: Valná hromada, která volí předsedu KS MAS a 

kontrolní komisi. Působnost a způsob jednání, počet členů výboru, kontrolní komise a právní 

postavení 

KS MAS stanoví Valná hromada KS MAS ve Statutu KS MAS. Statut KS MAS podléhá schválení 

Výboru NS MAS ČR. 

 

7. Jménem KS MAS je oprávněn jednat zvolený předseda, jeho místopředsedové, případně člen 

(krajského) předsednictva, pokud na něj byla delegována jmenovitá pravomoc. 

 

8. Zánik KS MAS se děje rozhodnutím Výboru NS MAS ČR na žádost nadpoloviční většiny členů KS 

nebo při nečinnosti či poškozování jména NS MAS ČR z vlastního podnětu. 

 

9. Povinnosti KS MAS vůči NS MAS ČR: 

a) zvolit zástupce KS MAS do Výboru NS MAS ČR a jeho náhradníka 

 

b) průběžně sledovat a evidovat činnost MAS daného kraje (obdobně jak je prováděno v NS MAS 

ČR), 

 

c) vzájemně informovat členy o dění v NS MAS ČR a zabezpečovat obousměrný tok informací. 

Národní síť MAS ČR, o.s./Stanovy Strana 5 (celkem 5) 

 

d) umožnit výměnu informací, respektovat a uplatňovat doporučení kontrolní komise NS MAS 

v oblasti působnosti kontrolních mechanismů 

 

 

čl. IX. 

Zásady hospodaření 

 
1. NS MAS ČR hospodaří s movitým případně i nemovitým majetkem. 

 

2. Zdroje majetku jsou zejména: 

• dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 

• výnosy z majetku, 

• příjmy z činností při naplňování cílů sdružení, 

• členské příspěvky. 

• jiné relevantní příjmy (dobrovolnická činnost, pojistná plnění apod.) 

 

3. Za hospodaření sdružení odpovídá předseda a pověření členové výboru NS MAS ČR. 

 

 

čl. X. 

Zánik NS MAS ČR 

 
1. NS MAS ČR zaniká: 

• rozhodnutím Valné hromady o rozpuštění NS MAS ČR nebo sloučení NS MAS ČR s jiným 

sdružením. Se zánikem musí souhlasit dvě třetiny všech členů na Valné hromadě nebo dvě 

třetiny přítomných členů na náhradní Valné hromadě, 

• pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu o jeho rozpuštění. 
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2. Zaniká-li NS MAS ČR dobrovolným rozpuštěním na úrovni Valné hromady, Valná hromada 

současně 

rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu se zákonem a svými vnitřními směrnicemi. 

 

 

 

čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. NS MAS ČR může vydat organizační směrnice, volební a jednací řád, jakož i další vnitřní předpisy, 

které připraví, projednají a schválí příslušné statutární orgány. 

 

2. Tyto stanovy mění původní stanovy NS MAS registrované MV ČR, dnem 12.4.2007 pod číslem 

jednacím VS/1-1/67265/07-R. Jejich znění bylo schváleno Volební valnou hromadou NS MAS ČR 

dne 

11.3.2009 a nabývají účinnosti registrací Ministerstvem vnitra ČR. 
 

 

V Zábřehu dne 11.3.2009 

 

 


