
1. 

Statut kontrolní komise 

MAS Pobeskydí, z. s. 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
Statut kontrolní komise MAS Pobeskydí, z. s. (dále tak „spolek“) je vydán v návaznosti na stanovy 

MAS Pobeskydí, z. s. a usnesení valné hromady ze dne 4. 12. 2014. Tento statut blíže specifikuje 

působnost kontrolní komise, její postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád. Má charakter vnitřního 

předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu nesmí být v rozporu se stanovami spolku (dále také jen 

„stanovy“). 

 

II. 

Postavení kontrolní komise 

 
Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán. Tato komise 

zabezpečuje kontrolní činnost, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru v rámci činnosti 

spolku dle článku III. odst. 3. písm. b) stanov. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté. 

Opakované zvolení je možné. 

 

III. 

Složení a volba kontrolní komise 

 

1. Kontrolní komise má 3 členy. 

2. Členy kontrolní komise volí valná hromada z členů spolku. 

3. Zvoleného člena spolku, který je právnickou osobou, zastupuje fyzická osoba, která musí být 

svéprávná a bezúhonná (ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání) 

a která je členem statutárního orgánu člena spolku nebo fyzickou osobou zmocněnou členem 

spolku. Zvolený člen spolku, který je fyzickou osobou, musí být svéprávný a bezúhonný 

(ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání). 

4. Členy kontrolní komise a fyzické osoby zastupující tyto členy nesmí být členové programového 

výboru nebo členové výběrové komise nebo fyzické osoby zastupující členy programového 

výboru nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise, ředitel a další zaměstnanci spolku. 

5. Kontrolní komise ze svých řad volí předsedu kontrolní komise a odvolává ho. 



2. 

 

IV. 

Pravomoci a zodpovědnosti 

1. Hlavními pravomocemi a úkoly kontrolní komise je zejména: 

a. projednávat a doporučovat valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti 

a hospodaření spolku, 

b. dohlížet na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, platnými pravidly, 

standardy MAS a strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále také jen „SCLLD“), 

c. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti spolku a kontrolovat tam 

obsažené údaje, 

d. kontrolovat dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku, 

e. kontrolovat účelné hospodaření spolku, 

f. svolávat mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují 

zájmy spolku, 

g. kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů spolkem a její dodržování, včetně vyřizování 

odvolání žadatelů proti výběru spolku, 

h. zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovávat a předkládat ke schválení 

programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD), 

i. ze svých řad volit předsedu a odvolávat ho. 

2. Při plnění svých úkolů má právo požadovat součinnost a spolupráci zaměstnanců spolku 

a ostatních orgánů spolku. 

3. Kontrolní komise předkládá jedenkrát ročně svoji zprávu valné hromadě o výsledcích své 

kontrolní činnosti. 

 

V. 

Jednací řád kontrolní komise 

 

1. Zasedání (také „jednání“) svolává předseda kontrolní komise dle potřeby. Pokud není zvolen 

předseda kontrolní komise, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy kontrolní 

komise, předseda programového výboru nebo jím nebo programovým výborem pověřená 

osoba. Zasedání kontrolní komise se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. Pozvánka je 

rozesílána elektronickou poštou. 

2. Pokud se člen kontrolní komise nemůže zasedání zúčastnit, je povinen se omluvit alespoň jeden 

den před zasedáním. 

3. Zasedání kontrolní komise řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jiná pověřená osoba 

(případně jiná osoba v souladu s bodem 1. tohoto článku tohoto statutu). 

4. Zasedání kontrolní komise se účastní přizvaní zaměstnanci spolku nebo jiné přizvané osoby. 

5. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 




