čl. IV
Členství ve sdružení
1) Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas výboru.
3) Členové spolku musí mít na území jeho působnosti trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo
musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu
je v kompetenci výboru. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových
skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru;
— vyslovením písemného oznámení o nesouhlasu se stanovami spolku;
— rozhodnutím výboru o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě
k zaplacení, pokud byly stanoveny;
— úmrtí, zánikem právnické osoby — člena spolku, zánikem spolku
5) Člen má právo
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku; svou činností naplňovat cíle spolku
— platit členské příspěvky
7) Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku.
čl. V
Seznam členů
1) Spolek vede seznam členů. Seznam členů je veřejně přístupný.
2) Seznam členů je veden elektronicky na adrese http://www.masmezilesi.cz/ .
3) Výborem spolku pověřený člen spolku vede tento seznam členů spolku; tento pověřený člen
provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku a dále při změně podstatných údajů.
4) Členové spolku souhlasí s uveřejněním seznamu.

čl. VI
Orgány sdružení
Orgány spolku jsou:
— členská schůze
— výbor spolku (též výbor)
— výběrová komise
— kontrolní komise

čl. VII
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení nejméně 14 dní před jejím konáním. Členská schůze je
tvořena všemi členy spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více

než 49 % hlasovacích práv. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň padesát
procent členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději
do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Jednání členské
schůze je upraveno jednacím řádem, který vypracovává výbor. Je-li členem spolku právnická osoba,
zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího
statutárního orgánu.
3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně ¼ členů spolku, a to ve lhůtě do
jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
— rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku;
— schvaluje SCLLD
— nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti
— volí členy orgánů spolku;
— schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— přezkoumává rozhodnutí výboru o vyloučení člena;
čl. VIII
Výbor spolku
1) Výbor spolku je tříčlenný. Výbor je statutárním orgánem spolku, jeho členové musí být voleni ze
členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 %
hlasovacích práv. Každý ze členů jedná samostatně. Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru
rovné. 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. Je-li členem spolku právnická
osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen
jejího statutárního orgánu. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výbor předsedu spolku.
Předseda svolává a řídí zasedání výboru.
2) Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná
členům spolku.
3) Výbor spolku
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
— připravuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období;
— schvaluje jednací řády a další vnitřní předpisy orgánů spolku;
— schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
schvaluje rozpočet;
— vykonává činnosti směřující k naplňování cílů spolku.
4) Podepisování jménem spolku se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu
připojí člen výboru svůj podpis.
čl. IX
Výběrová komise
1) Výběrová komise spolku je sedmičlenná. Její členové musí být voleni ze členů spolku, přičemž
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční
období členů výběrové komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací
právo členů výboru rovné. 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. Výbor je
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu

většiny přítomných. Ze svého středu volí výběrová komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí
její zasedání.
2) Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí
podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.
čl. X
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise spolku je tříčlenná. Její členové musí být voleni ze členů spolku, přičemž veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období
členů výběrové komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací právo
členů výboru rovné. 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. Výbor je
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu
většiny přítomných. Ze svého středu volí výběrová komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí
její zasedání.
2) Kontrolní komise
— nejméně jedenkrát ročně podává zprávu členské chůzi o výsledcích své kontrolní činnosti;
— projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku;
— dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a
SCLLD;
— nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se jeho činnosti a kontroluje tam obsažené
údaje;
— svolává mimořádné jednání členské schůze a výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku;
— kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání
žadatelů proti výběru MAS;
— zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení
rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD)
čl. XI
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit zejména členské příspěvky, dary,
dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti,
která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou
pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle
těchto stanov a rozpočtem spolku.
3) Hospodařením s majetkem spolku je pověřen jeho výbor.
čl. XII
Okolnosti zániku sdružení
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské
schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
čl. XII
Závěrečná ustanovení
Stanovy mohou být změněny nebo doplněny se souhlasem členské schůze. O změně stanov se jedná
na členské schůzi.
Účinnost od 1. listopadu 2016
V Kněžicích dne 18. října 2016

