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Preambule 

Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska  z. s.( dále jen místní akční skupina či MAS) je 
zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 
 

I. Název místní akční skupiny 
 
Rozvoj Tanvaldska  z. s. 
 

 
II. Sídlo místní akční skupiny 

 
Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Jiřetín pod Bukovou 
 

 
III. Působnost místní akční skupiny 

 
Působnost místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z. s. je na katastrálním území obcí, které 
s touto skutečností souhlasily a jsou vyjmenovány ve Statutu  Rozvoj Tanvaldska z. s. 
 

 
IV. Cíle činnosti místní akční skupiny (účel spolku) 

 
Místní akční skupina  Rozvoj Tanvaldska z. s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., 
sdružující fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm či sídlem v oblasti působnosti 
sdružení, jejichž společným cílem je: 
 
- příprava projektů a zajištění jejich realizace v programech Leader a dalších 

vyhlašovaných projektech a grantech, 
 
- v případě financování regionu z opatření LEADER, zajišťovat veškeré povinnosti a práva 

skupiny pro místní akce, 
 
- spolupráce se svazky obcí Mikroregionu Tanvaldska, s orgány státní správy, orgány 

samospráv obcí, měst a krajů při rozhodovacích procesech, umožňujících a směřujících 
k řešení problematiky v daném regionu, 

 
- spolupráce se spolky zabývajícími se prací s dětmi a s mládeží, realizace vzdělávacích 

aktivit dětí a mládeže, 
 
- ucházet se o dotace a granty, realizovat vlastní projekty v regionu, 
 
- aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy spolku a spolupráce s dalšími partnerskými 

spolky nebo fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR i EU, 
 
- vydávat prezentace a publikace o své činnosti a o regionu, 
 
- provádět další činnosti, které jsou v souladu s účelem spolku a zajišťovat k tomu 

potřebné finanční a další zdroje. 
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V. Členství, práva a povinnosti členů místní akční skupiny 
 
1. Členství 

Členem MAS se může stát fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která se 
ztotožňuje s cíli MAS a má trvalé bydliště či sídlo v území působnosti spolku dle článku III. 
Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Právnickou osobu zastupuje její statutární 
zástupce či osoba pověřená plnou mocí. 
 

2. Práva členů  
Člen MAS má právo: 
- být informován o programu a akcích MAS, 
- uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření MAS, 
- využívat výhody poskytované MAS,  
- volit své zástupce do orgánů MAS a být volen (v případě právnické osoby je volen její 

zástupce), 
- vystoupit z MAS. 

 
3. Povinnosti člena  

Člen MAS má povinnost: 
- naplňovat program MAS a aktivně v jeho prospěch pracovat,  
- chránit a pečovat o majetek a dobré jméno MAS, 
- platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady. 

 
4. Zánik členství  

  Členství v MAS zaniká: 
- vystoupením člena, 
- nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok a to do 3 měsíců po 

stanoveném termínu, 
- rozhodnutím Rady v případě, že dotyčný člen hrubě porušil stanovy MAS, 
- zánikem MAS, 
- úmrtím člena či zánikem právnické osoby. 

 
5. Seznam členů 

Seznam členů vede sekretariát MAS Rozvoj Tanvaldska a to v tištěné a elektronické 
podobě. Za zápis do seznamu a výmaz ze seznamu odpovídá  manažer. Do seznamu 
členů se zapisuje: 
 
- Jméno člena (u právnických osob název) 
- Bydliště nebo sídlo 
- IČ (nemá-li uvede se datum narození) 
- Telefonický a e-mailový kontakt 
- Předmět činnosti 

 
Seznam členů bude zpřístupněn v tištěné podobě v sekretariátu MAS a v elektronické 
podobě na webových stránkách MAS. Seznam na webových stránkách bude obsahovat 
pouze jméno člena/ název,  IČ člena a sídlo/bydliště člena. 

 
 

 
VI. Orgány místní akční skupiny 

 
Orgány MAS jsou Valná hromada, Rada, Předseda a Kontrolní komise. 
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Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. 
2. Valná hromada se koná nejméně 1x do roka a její jednání svolává předseda minimálně 

30 dní před jednáním. 
3. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách MAS. Ve výhradní pravomoci valné 

hromady je: 
-  volba členů rady a členů kontrolní komise, 
-  schválení stanov a statutu MAS včetně jejich změn, 
- rozšíření územní působnosti MAS, 
-  stanovení výše členských příspěvků, 
-  schválení rozvojové koncepce a strategie MAS, 
-  schválení rozpočtu MAS na daný rok, schválení výroční zprávy a schválení zprávy o   

hospodaření za daný rok. 
4. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Valná hromada 

rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž každý člen má na valné 
hromadě 1 hlas. 

5.  Z jednání valné hromady je pořizován zápis. 
 

 

Rada 

1. Rada řídí MAS mezi zasedáními valné hromady. 
2. Rada je tvořena devíti členy spolku a je volena valnou hromadou na 4 leté funkční 

období. Veřejný sektor a ani žádná zájmová skupina nesmí v radě přesáhnou 49 % 
hlasovacích práv,  tj. 4 členy spolku. 

3. Členové rady volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu rady. 
4. Jednání rady se koná minimálně 4x ročně a svolává jej předseda. 
5. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. Z jednání rady se pořizuje zápis. 
6. V pravomoci rady je: 

- jmenovat programový výbor, 
- jmenovat hodnotící komisi, 
- jmenovat manažera, popřípadě  další zaměstnance kanceláře. 
- přijímat nové členy MAS. 
 

 
Předseda 

1. Předseda  je statutárním orgánem MAS, zastupuje spolek navenek, podepisuje příslušné 
dokumenty. Je volen radou spolku na dobu čtyř let. 

2. Předseda: 
- svolává valnou hromadu a zajišťuje programově její jednání, 
- svolává a řídí radu, 
- předkládá valné hromadě výroční zprávu, 
- kontroluje činnost manažerky. 

3. Předseda je v době nepřítomnosti zastupován  místopředsedou. 
 
 

Kontrolní  komise 

1. Ke kontrole hospodaření a nakládání s majetkem MAS volí Valná hromada tříčlennou 
kontrolní komisi a to na období tří let. Její činnost řídí předseda, zvolený členy komise. 

2. Komise je povinna provádět kontrolu spolku minimálně jedenkrát v kalendářním roce. Řídí 
se obecně platnými právními předpisy.  

3. Kontrolní komise o výsledcích kontroly vyhotovuje vždy písemnou zprávu. 
4. Kontrolní komise obdrží zápisy a usnesení z jednání valné hromady a rady. 
5. O výsledcích kontroly a případných nápravných opatřeních informuje předseda komise 

valnou hromadu. 
6. Kontrolní komise plní úkoly monitorovacího výboru. 
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VII. Zásady hospodaření místní akční skupiny 
 
1. MAS vystupuje jako samostatná právnická osoba. 
2. Jménem MAS jedná její předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.  

Bankovní operace MAS podepisuje předseda a v případě jeho nepřítomnosti 
místopředseda.  

3. Zdrojem příjmů MAS jsou členské příspěvky, dotace, granty, dary a příjmy z vlastní 
hospodářské činnosti. 

4. Hospodaření MAS se řídí obecně platnými právními předpisy. Za výsledek hospodaření 
odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o 
hospodaření spolku. 

5. K zajištění činnosti vybírá MAS členské poplatky. O jejich výši a splatnosti rozhoduje 
valná hromada. 

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

Stanovy MAS mohou být měněny nebo zrušeny jen rozhodnutím Valné hromady. Změnu 
stanov provádí Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů. O zániku MAS rozhoduje 
Valná hromada třípětinovou většinou hlasů členů. Valná hromada zároveň rozhodne o 
vypořádání majetku a závazků MAS. 
 
 
 
 
Stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 19.3.2014 
 
 
 
 
 
 

            Ing. Josef Kucin 
                         předseda  


