
Místní akční skupina Pobeskydí -
zájmové sdružení právnických osob



 
Stanovy  

 
Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob 

 
 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

 
Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou osobou – zájmovým sdružením právnických osob. Místní 
akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob byla založena podle ustanovení § 20f a 
následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Čl. II. 
Cíle  zájmového sdružení 

 
Cílem Místní akční skupiny Pobeskydí - zájmového sdružení právnických osob je realizace rozvojových 
strategií a strategických plánů v rámci iniciativy LEADER Evropské unie nebo jiných aktivit, které 
podporují rozvoj venkova. 
 
 

Čl. III. 
Poslání a předmět činnosti 

 
1. Zakládajícími členy Místní akční skupiny Pobeskydí - zájmového sdružení právnických osob 

(dále jen MAS) byly tyto právní subjekty: 
- Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy, svazek obcí, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3,     

739 11  Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 69609926, 
- TERMO Frýdlant n. O. s.r.o., Hamernická 233, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí,  

IČ: 64087662, 
- ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, 739 12  Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 235,  

IČ: 65892691, 
- Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí, 739 53  Třanovice č.p. 250, IČ: 69610088, 
- Třanovice služby, o.p.s., 739 53  Třanovice č.p. 1, IČ: 25837958, 
- TOZOS s.r.o., 739 53  Horní Tošanovice  č.p. 1, IČ: 49610651, 
- Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí, 739 51  Dobrá č.p. 230, IČ: 68157631, 
- SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., Vyšní Lhoty č.p. 53, 739 51  Dobrá, IČ: 26823748, 
- Družstvo Raškovice, Vyšní Lhoty č.p. 256, 739 51  Dobrá, IČ: 47673231, 
- Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí, 739 22 Soběšovice č.p. 45,            

IČ: 70305374, 
- Agro – Dominik, s.r.o., 739 37  Žermanice č.p. 91, IČ: 25815725, 
- Luston o.p.s., 739 22  Soběšovice č.p. 10, IČ: 26830451. 
 

2. Posláním MAS je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje 
Pobeskydí na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů tohoto 
podhorského venkovského regionu a na principu vytváření partnerství mezi subjekty veřejného a 
soukromého sektoru včetně neziskového. 
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3. Předmětem činnosti MAS je: 
-  zpracování a realizace společné rozvojové strategie regionu Pobeskydí, 
- výběr projektů pro financování z programů typu Leader, administrace a monitoring těchto 

projektů, 
-  zpracování jiných rozvojových projektů, studií a analýz, 
- poradenství a pomoc při zajišťování finančních prostředků z tuzemských i zahraničních zdrojů 

na realizaci projektů členů MAS, 
-  spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery MAS, 
-  propagace MAS a jeho členů, 
- pořádání konferencí, seminářů, odborných kurzů, jiných vzdělávacích a společenských akcí 

včetně lektorské činnosti,  
-  výzkumná a vývojová činnost v oblasti územního rozvoje, 
-  činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 
 

 
Čl. IV. 

Název a sídlo sdružení 
 

Název:  Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob 
Zkrácený název:  MAS Pobeskydí  
 
Sídlo:  Třanovice č.p. 1, PSČ 739 53 
 
 

Čl. V. 
Majetkové poměry sdružení 

 
1. Zdroji příjmu sdružení jsou zejména: 

a) účelové dotace z veřejných prostředků  a fondů EU, 
b) dary a dotace od fyzických a právnických osob, 
c) úroky z bankovních účtů sdružení, 
d) výnosy z vlastní činnosti sdružení, 
e) roční členské příspěvky členů sdružení.  

 
2. Výše ročního členského příspěvku pro rok 2004 činí 3.000,- Kč pro svazky obcí a pro 

podnikatelské subjekty a 0,- Kč pro neziskový sektor. Roční  členský příspěvek pro rok 2004 je 
splatný do tří měsíců po provedení registrace sdružení u Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje se sídlem  v Ostravě. 
Výši a splatnost ročního členského příspěvku pro každý následující kalendářní rok stanoví valná 
hromada sdružení, přičemž příspěvek jednotlivých členů sdružení nemusí být ve stejné výši.  

 
3. Vložené finanční prostředky uvedené v bodu 1., písm. a) až e), případně jiné věci a hodnoty, se 

stávají majetkem sdružení a jeho zdrojem. Mohou být použity pouze k realizaci předmětu 
činnosti, jak je vymezeno v těchto stanovách. 
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Čl. VI. 
Hospodaření sdružení 

 
1. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet se sestavuje na příslušný 

kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 6 měsíců po skončení 
kalendářního roku. 

 
2. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích, dále vede 

řádnou a průkaznou evidenci zaplacených  ročních členských příspěvků. 
 
3. Předseda programového výboru sdružení každoročně předkládá valné hromadě ke schválení 

roční účetní závěrku, případně výroční zprávu a to nejpozději do 6 měsíců od konce řádného 
účetního období. 

 
 

Čl. VII. 
Členství ve sdružení 

 
1. Členství zakladatelů ve sdružení vzniká podpisem zápisu z ustavující členské schůze. Další člen 

může přistoupit ke sdružení se souhlasem všech dosavadních členů. Při vstupu musí nový člen 
prohlásit, že souhlasí se stanovami sdružení a musí splňovat podmínku, že má sídlo nebo 
provozovnu v území působnosti MAS Pobeskydí, nebo se jeho vstupem toto území rozšiřuje 
(platí pro obce a svazky obcí), nebo prokazatelně na daném území místně působí. 

 
2. Členství zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po podání výpovědi. Výpovědí nevznikají členovi, který ji podal, žádné majetkové 
nároky vůči sdružení. 

 
 

Čl. VIII. 
Práva a povinnosti členů sdružení 

 
1. Člen sdružení má právo: 

a) volit a být volen do orgánů sdružení, 
b) být informován o celkové činnosti sdružení, 
c) navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění cílů a předmětu činnosti sdružení, 
d) požadovat uvedení své značky a jména v souvislosti s projekty týkajícími se sdružení, 

které člen aktivně podporuje, 
e) uvádět v materiálech vydávaných členem své členství ve sdružení, 
f) nahlížet do protokolů z jednání orgánů sdružení  
g) účastnit se činnosti ve zvláštním orgánu sdružení, to je ve výběrové komisi, bude-li do ní 

zvolen, 
h) má právo navrhovat změny stanov a jiných vnitřních předpisů sdružení. 

 
2. Člen sdružení má povinnost: 

a) dodržovat stanovy sdružení, 
b) aktivně se zúčastnit  na činnosti sdružení, 
c) platit  roční členský příspěvek v předepsané výši a v termínu splatnosti, 
d) v případě zvolení do orgánů sdružení řádně plnit úkoly související s výkonem této funkce, 
e) vysvětlovat zájmy a záměry sdružení v regionu, slaďovat zájmy člena se zájmy sdružení. 
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3. Práva a povinnosti členů sdružení se realizují prostřednictvím oprávněných osob zastupujících 
jednotlivé členy (právnické osoby).  

 
 

Čl. IX. 
Orgány sdružení 

 
Orgány sdružení jsou: 
 
1. Valná hromada 

je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně 1 × ročně a dále tehdy, požádá-li o to, 
kterýkoliv člen sdružení. Každý člen jmenuje jednoho zástupce na valnou hromadu, kterého může 
kdykoliv odvolat. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomny nejméně 2/3 členů 
sdružení a rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. 
Zasedání valné hromady se dále účastní členové programového výboru, a to bez hlasovacího 
práva (pokud nezastupují zároveň člena ve valné hromadě). Hlavními pravomocemi a úkoly valné 
hromady jsou zejména: 
a) rozhodovat o změně stanov sdružení vlastním rozhodnutím a nebo na návrh člena nebo 

orgánu sdružení, 
b) schvalovat výroční zprávu o činnosti sdružení, 
c) schvalovat roční účetní závěrku sdružení, 
d) schvalovat rozpočet sdružení, 
e) v případě potřeby jmenovat a odvolávat auditora závěrečného účtu,  
f) brát na vědomí zprávy programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise, 
g) schvalovat rozvojovou strategii regionu Pobeskydí a její změny, 
h) stanovovat výši a termín splatnosti ročních členských příspěvků, 
i) volit předsedu, místopředsedu a další 3 členy programového výboru sdružení vždy na 

období  3 let, 
j) rozhodovat o zrušení sdružení a nebo o vstupu sdružení do další právnické osoby, 
k) volit členy výběrové komise, 
l) volit členy kontrolní komise, 
m) rozhodovat o vstupu nových členů. 
Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové MAS z řad významných 
osobností, které souhlasí a podporují cíle MAS. Čestní členové mají právo se účastnit jednání 
valné hromady MAS bez hlasovacího práva. 

 
2. Programový výbor  

Je výkonným a statutárním orgánem sdružení a orgánem pro přípravu Strategického plánu 
Leader a dozor nad jeho realizací. Členy programového výboru volí valná hromada.    
Předseda a místopředseda programového výboru zastupují sdružení navenek a jednají jménem 
sdružení dle stanov sdružení, usnesení valné hromady a programového výboru. Podepisování za 
sdružení se děje jedním z následujících dvou způsobů: 
a) k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda programového výboru,  
b) k názvu sdružení připojí svůj podpis místopředseda programového výboru spolu s jedním 

dalším členem programového výboru. 
Ke splnění některých úkolů nebo k zajištění dlouhodobé specializované činnosti může 
programový výbor zřizovat odborné pracovní skupiny. 
Programový výbor jmenuje ředitele, stanovuje mu plat a plní vůči němu zaměstnavatelské funkce 
vyplývající z pracovně právních předpisů. 
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3. Výběrová komise  
je zvláštním orgánem sdružení. Tato komise zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů v 
Pobeskydí v rámci iniciativy LEADER nebo v dalších aktivitách rozvoje venkova. 
Členy výběrové komise jmenují a delegují členové sdružení, každý člen MAS navrhuje jednoho 
člena výběrové komise. Složení výběrové komise je schvalováno valnou hromadou. Výběrová 
komise ze svých řad volí předsedu komise. Každý člen výběrové komise je povinen podepsat 
čestné prohlášení o nezaujatosti, nestrannosti a dodržování zásad iniciativy LEADER na 
principech partnerství podnikatelské  a neziskové sféry s veřejnou správou. 
Jednání výběrové komise se účastní bez hlasovacího práva zaměstnanec MAS, který plní funkci 
tajemníka komise. 
Výběrová komise předkládá zprávy z jednání po ukončení každého výběrového kola předsedovi 
programového výboru k dalšímu řízení. 
 

4. Kontrolní komise 
Kontrolní komise je volena valnou hromadou a má minimálně 3 členy. Jejími členy nemohou být 
členové programového výboru ani zaměstnanci MAS. 
Kontrolní komise kontroluje zejména: 
a) dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS, 
b) účelné hospodaření MAS. 
Kontrolní komise předkládá 1x ročně svoji zprávu valné hromadě. 
 

5. Ředitel 
Ředitel vykonává funkci manažera pro realizaci Strategického plánu Leader a je v pracovně 
právním vztahu k MAS. Řídí práce na realizaci projektů, plní věcné úkoly uložené mu usnesením 
programového výboru sdružení. Své úkoly plní v rozsahu, jak jsou schváleny valnou hromadou 
sdružení. Jedná za sdružení v běžných záležitostech na základě plné moci a to v rozsahu, jak 
rozhodla valná hromada. Přijímá a propouští zaměstnance. Plní zaměstnavatelské funkce 
vyplývající z pracovně právních předpisů vůči ostatním zaměstnancům MAS. Vede aktuální 
seznam členů MAS. Vede aktuální seznam členů MAS. 

 
 

Čl. X. 
Doba trvání sdružení 

 
Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob je zřízena na dobu neurčitou. 
 
 

Čl. XI. 
Zrušení sdružení 

 
1. Sdružení se zrušuje rozhodnutím valné hromady. 
 
2. Sdružení zaniká výmazem z registrace v seznamu zájmových sdružení právnických osob 

vedeném u Krajského úřadu v Ostravě. 
 
3. O způsobu majetkového vypořádání rozhodne valná hromada sdružení. 

Zůstatek finančních prostředků, které byly získány z dotací na podporu různých projektů a nejsou 
ročními členskými příspěvky, a které nebyly plně vyčerpány na realizaci projektů, bude řádně 
vyúčtován a vrácen poskytovatelům dotace a nebo dle dohody s poskytovatelem dotace 
převeden na právního nástupce. 

Strana 5 



Čl. XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny nebo doplňky těchto stanov lze provést pouze na základě  schválení valné hromady jako 

nejvyššího orgánu sdružení, a to formou písemného dodatku nebo nového znění stanov. 
 
2. Dnem schválení těchto stanov se ruší platnost stanov Místní akční skupiny Pobeskydí - 

zájmového sdružení právnických osob, které byly schváleny na ustavující členské schůzi 
zájmového sdružení právnických osob,  konané dne 24. března 2004 v Třanovicích. 

 
3. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou MAS Pobeskydí dne 27. června 2007 a stejným 

dnem nabývají účinnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy programového výboru:                 ………………………………………… 
           Ing. Oto Onderek 
 
 
 
 
 
Podpis místopředsedy programového výboru:         ……………………………………….. 
          Ing. Dana Vlčková 
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Stanovy  

 
Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob 

  Čl. I. Úvodní ustanovení  
Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou osobou – zájmovým sdružením právnických osob. Místní 
akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob byla založena podle ustanovení § 20f a 
následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.  
 Čl. II. Cíle  zájmového sdružení  
Cílem Místní akční skupiny Pobeskydí - zájmového sdružení právnických osob je realizace rozvojových 
strategií a strategických plánů v rámci iniciativy LEADER Evropské unie nebo jiných aktivit, které 
podporují rozvoj venkova.  
 Čl. III. Poslání a předmět činnosti  
1. Zakládajícími členy Místní akční skupiny Pobeskydí - zájmového sdružení právnických osob 

(dále jen MAS) byly tyto právní subjekty: 
- Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy, svazek obcí, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3,     739 11  Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 69609926, 
- TERMO Frýdlant n. O. s.r.o., Hamernická 233, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí,  

IČ: 64087662, 
- ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, 739 12  Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 235,  IČ: 65892691, 
- Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí, 739 53  Třanovice č.p. 250, IČ: 69610088, 
- Třanovice služby, o.p.s., 739 53  Třanovice č.p. 1, IČ: 25837958, 
- TOZOS s.r.o., 739 53  Horní Tošanovice  č.p. 1, IČ: 49610651, - Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí, 739 51  Dobrá č.p. 230, IČ: 68157631, 
- SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., Vyšní Lhoty č.p. 53, 739 51  Dobrá, IČ: 26823748, 
- Družstvo Raškovice, Vyšní Lhoty č.p. 256, 739 51  Dobrá, IČ: 47673231, 
- Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí, 739 22 Soběšovice č.p. 45,            IČ: 70305374, 
- Agro – Dominik, s.r.o., 739 37  Žermanice č.p. 91, IČ: 25815725, 
- Luston o.p.s., 739 22  Soběšovice č.p. 10, IČ: 26830451. 
 2. Posláním MAS je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje 
Pobeskydí na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů tohoto 
podhorského venkovského regionu a na principu vytváření partnerství mezi subjekty veřejného a 
soukromého sektoru včetně neziskového.  
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3. Předmětem činnosti MAS je: 
-  zpracování a realizace společné rozvojové strategie regionu Pobeskydí, - výběr projektů pro financování z programů typu Leader, administrace a monitoring těchto 

projektů, 
-  zpracování jiných rozvojových projektů, studií a analýz, 
- poradenství a pomoc při zajišťování finančních prostředků z tuzemských i zahraničních zdrojů na realizaci projektů členů MAS, 
-  spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery MAS, 
-  propagace MAS a jeho členů, 
- pořádání konferencí, seminářů, odborných kurzů, jiných vzdělávacích a společenských akcí včetně lektorské činnosti,  
-  výzkumná a vývojová činnost v oblasti územního rozvoje, 
-  činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 
  Čl. IV. Název a sídlo sdružení  Název:  Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob 

Zkrácený název:  MAS Pobeskydí  
 
Sídlo:  Třanovice č.p. 1, PSČ 739 53  
 Čl. V. Majetkové poměry sdružení  
1. Zdroji příjmu sdružení jsou zejména: 

a) účelové dotace z veřejných prostředků  a fondů EU, b) dary a dotace od fyzických a právnických osob, 
c) úroky z bankovních účtů sdružení, 
d) výnosy z vlastní činnosti sdružení, 
e) roční členské příspěvky členů sdružení.   

2. Výše ročního členského příspěvku pro rok 2004 činí 3.000,- Kč pro svazky obcí a pro 
podnikatelské subjekty a 0,- Kč pro neziskový sektor. Roční  členský příspěvek pro rok 2004 je 
splatný do tří měsíců po provedení registrace sdružení u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem  v Ostravě. 
Výši a splatnost ročního členského příspěvku pro každý následující kalendářní rok stanoví valná 
hromada sdružení, přičemž příspěvek jednotlivých členů sdružení nemusí být ve stejné výši.  

 3. Vložené finanční prostředky uvedené v bodu 1., písm. a) až e), případně jiné věci a hodnoty, se 
stávají majetkem sdružení a jeho zdrojem. Mohou být použity pouze k realizaci předmětu 
činnosti, jak je vymezeno v těchto stanovách. 
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Čl. VI. Hospodaření sdružení  
1. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet se sestavuje na příslušný 

kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 6 měsíců po skončení 
kalendářního roku.  

2. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích, dále vede 
řádnou a průkaznou evidenci zaplacených  ročních členských příspěvků. 

 3. Předseda programového výboru sdružení každoročně předkládá valné hromadě ke schválení 
roční účetní závěrku, případně výroční zprávu a to nejpozději do 6 měsíců od konce řádného 
účetního období. 

  Čl. VII. Členství ve sdružení  1. Členství zakladatelů ve sdružení vzniká podpisem zápisu z ustavující členské schůze. Další člen 
může přistoupit ke sdružení se souhlasem všech dosavadních členů. Při vstupu musí nový člen 
prohlásit, že souhlasí se stanovami sdružení a musí splňovat podmínku, že má sídlo nebo 
provozovnu v území působnosti MAS Pobeskydí, nebo se jeho vstupem toto území rozšiřuje (platí pro obce a svazky obcí), nebo prokazatelně na daném území místně působí. 

 
2. Členství zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Výpovědí nevznikají členovi, který ji podal, žádné majetkové 

nároky vůči sdružení. 
 
 Čl. VIII. Práva a povinnosti členů sdružení  
1. Člen sdružení má právo: a) volit a být volen do orgánů sdružení, 

b) být informován o celkové činnosti sdružení, 
c) navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění cílů a předmětu činnosti sdružení, 
d) požadovat uvedení své značky a jména v souvislosti s projekty týkajícími se sdružení, které člen aktivně podporuje, 
e) uvádět v materiálech vydávaných členem své členství ve sdružení, 
f) nahlížet do protokolů z jednání orgánů sdružení  
g) účastnit se činnosti ve zvláštním orgánu sdružení, to je ve výběrové komisi, bude-li do ní zvolen, 
h) má právo navrhovat změny stanov a jiných vnitřních předpisů sdružení. 

 
2. Člen sdružení má povinnost: a) dodržovat stanovy sdružení, 

b) aktivně se zúčastnit  na činnosti sdružení, 
c) platit  roční členský příspěvek v předepsané výši a v termínu splatnosti, 
d) v případě zvolení do orgánů sdružení řádně plnit úkoly související s výkonem této funkce, e) vysvětlovat zájmy a záměry sdružení v regionu, slaďovat zájmy člena se zájmy sdružení. 
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3. Práva a povinnosti členů sdružení se realizují prostřednictvím oprávněných osob zastupujících 
jednotlivé členy (právnické osoby).   

 Čl. IX. Orgány sdružení  
Orgány sdružení jsou: 
 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně 1 × ročně a dále tehdy, požádá-li o to, 

kterýkoliv člen sdružení. Každý člen jmenuje jednoho zástupce na valnou hromadu, kterého může 
kdykoliv odvolat. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomny nejméně 2/3 členů 
sdružení a rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Zasedání valné hromady se dále účastní členové programového výboru, a to bez hlasovacího 
práva (pokud nezastupují zároveň člena ve valné hromadě). Hlavními pravomocemi a úkoly valné 
hromady jsou zejména: 
a) rozhodovat o změně stanov sdružení vlastním rozhodnutím a nebo na návrh člena nebo orgánu sdružení, 
b) schvalovat výroční zprávu o činnosti sdružení, 
c) schvalovat roční účetní závěrku sdružení, 
d) schvalovat rozpočet sdružení, e) v případě potřeby jmenovat a odvolávat auditora závěrečného účtu,  
f) brát na vědomí zprávy programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise, 
g) schvalovat rozvojovou strategii regionu Pobeskydí a její změny, h) stanovovat výši a termín splatnosti ročních členských příspěvků, 
i) volit předsedu, místopředsedu a další 3 členy programového výboru sdružení vždy na 

období  3 let, 
j) rozhodovat o zrušení sdružení a nebo o vstupu sdružení do další právnické osoby, k) volit členy výběrové komise, 
l) volit členy kontrolní komise, 
m) rozhodovat o vstupu nových členů. 
Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové MAS z řad významných osobností, které souhlasí a podporují cíle MAS. Čestní členové mají právo se účastnit jednání 
valné hromady MAS bez hlasovacího práva. 

 
2. Programový výbor  Je výkonným a statutárním orgánem sdružení a orgánem pro přípravu Strategického plánu 

Leader a dozor nad jeho realizací. Členy programového výboru volí valná hromada.    
Předseda a místopředseda programového výboru zastupují sdružení navenek a jednají jménem 
sdružení dle stanov sdružení, usnesení valné hromady a programového výboru. Podepisování za sdružení se děje jedním z následujících dvou způsobů: 
a) k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda programového výboru,  
b) k názvu sdružení připojí svůj podpis místopředseda programového výboru spolu s jedním 

dalším členem programového výboru. Ke splnění některých úkolů nebo k zajištění dlouhodobé specializované činnosti může 
programový výbor zřizovat odborné pracovní skupiny. 
Programový výbor jmenuje ředitele, stanovuje mu plat a plní vůči němu zaměstnavatelské funkce 
vyplývající z pracovně právních předpisů.  
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3. Výběrová komise  
je zvláštním orgánem sdružení. Tato komise zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů v Pobeskydí v rámci iniciativy LEADER nebo v dalších aktivitách rozvoje venkova. 
Členy výběrové komise jmenují a delegují členové sdružení, každý člen MAS navrhuje jednoho 
člena výběrové komise. Složení výběrové komise je schvalováno valnou hromadou. Výběrová 
komise ze svých řad volí předsedu komise. Každý člen výběrové komise je povinen podepsat čestné prohlášení o nezaujatosti, nestrannosti a dodržování zásad iniciativy LEADER na 
principech partnerství podnikatelské  a neziskové sféry s veřejnou správou. 
Jednání výběrové komise se účastní bez hlasovacího práva zaměstnanec MAS, který plní funkci 
tajemníka komise. Výběrová komise předkládá zprávy z jednání po ukončení každého výběrového kola předsedovi 
programového výboru k dalšímu řízení. 
 

4. Kontrolní komise Kontrolní komise je volena valnou hromadou a má minimálně 3 členy. Jejími členy nemohou být 
členové programového výboru ani zaměstnanci MAS. 
Kontrolní komise kontroluje zejména: 
a) dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS, b) účelné hospodaření MAS. 
Kontrolní komise předkládá 1x ročně svoji zprávu valné hromadě. 
 

5. Ředitel Ředitel vykonává funkci manažera pro realizaci Strategického plánu Leader a je v pracovně 
právním vztahu k MAS. Řídí práce na realizaci projektů, plní věcné úkoly uložené mu usnesením 
programového výboru sdružení. Své úkoly plní v rozsahu, jak jsou schváleny valnou hromadou sdružení. Jedná za sdružení v běžných záležitostech na základě plné moci a to v rozsahu, jak 
rozhodla valná hromada. Přijímá a propouští zaměstnance. Plní zaměstnavatelské funkce 
vyplývající z pracovně právních předpisů vůči ostatním zaměstnancům MAS. Vede aktuální 
seznam členů MAS. Vede aktuální seznam členů MAS.  

 Čl. X. Doba trvání sdružení  
Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob je zřízena na dobu neurčitou. 
 
 Čl. XI. Zrušení sdružení  
1. Sdružení se zrušuje rozhodnutím valné hromady.  
2. Sdružení zaniká výmazem z registrace v seznamu zájmových sdružení právnických osob 

vedeném u Krajského úřadu v Ostravě. 
 3. O způsobu majetkového vypořádání rozhodne valná hromada sdružení. 

Zůstatek finančních prostředků, které byly získány z dotací na podporu různých projektů a nejsou 
ročními členskými příspěvky, a které nebyly plně vyčerpány na realizaci projektů, bude řádně 
vyúčtován a vrácen poskytovatelům dotace a nebo dle dohody s poskytovatelem dotace převeden na právního nástupce. 
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Čl. XII. Závěrečná ustanovení  
1. Změny nebo doplňky těchto stanov lze provést pouze na základě  schválení valné hromady jako 

nejvyššího orgánu sdružení, a to formou písemného dodatku nebo nového znění stanov. 
 2. Dnem schválení těchto stanov se ruší platnost stanov Místní akční skupiny Pobeskydí - 

zájmového sdružení právnických osob, které byly schváleny na ustavující členské schůzi 
zájmového sdružení právnických osob,  konané dne 24. března 2004 v Třanovicích. 

 3. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou MAS Pobeskydí dne 27. června 2007 a stejným 
dnem nabývají účinnosti. 

 
  
 
 
  
Podpis předsedy programového výboru:                 ………………………………………… 
           Ing. Oto Onderek 
  
 
  
Podpis místopředsedy programového výboru:         ……………………………………….. 
          Ing. Dana Vlčková 
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