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Článetrl-ZálJadníustanovcní

:

-i

,./'
,,í

1'1'MístníakčnískupinaŠumperskývenkor,(dálejen\4AS)bylazaloŽena\|esmysluzákona;:"
83/90 Sb' a v návaznosti na pravidla pro posky'tor'ání dotací ze státního
rozpočtu .", rámci
Programu LEADER ČR, vyduná Ministerstvem zemědělstl,í ČRpod čj.
3403i2004, a to jako
samostatný subjekt, kteý bude provádět a zajišt'ovat administrativní
činnosti spojené s příjrrrem,
výběrem a kontrolou projektů pro účastV plogramech LEADER
ČR, LEADER+
včetně souvisejících delegovaných činnostív mikroregionu Šumperský
ven_kov.

a obdobných

1'2' MAS je občanským sdruŽerrím, v němŽ se dobrovolně sdružují
$.zické i právnické osobv za
účelemzajišt'ování shora uvedených čirrnostív Mikroregionu Šunrperský
r,enkov.

1'3' MAS má postavení právnické osoby, která vystupuje v právních vztaz'ích
svým jménem a
nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
1-4-

MAS neodpor,ídázazávazky sqých členůanijiných subjektů.

čtanek 2 - Název sdružcní
2.1. Sdruženíse naz]ývá Místrríakčnískupina Šumperský ven}iov

Članek3 - SÍdlo sdružení
3.1. Sídlenr sdruŽení je obecní úřad Nov'ý Malírr, No..y MalíIr čp.240,
PSČ 788 03

Členek 4 - Cíl činnosti sdružcní
4'1' Základním poslárrírn sdruŽení je působit jako místrríiniciační,řídícía
kontrolrrí orgán. který
pror'ádí činrrosti, uvedené shora v článku 1 stanot,, s cílenr podněcovat
a podporo'at ino.,ačtrí
zaváděrrí a realizaci investic zamýšlenýclr v rárnci rrrístrrístrategie, tvorbu originálníclr
irrtegrovaných strategií rozvoje verrkovskélio mikroregioriu a podněcovat a podporovat
aktéry na
rrrístníúrovni k úvalrám a záměrům využitípotenciálů úzen'rímikoregionu
dlouhodobější
perspektivě. Je zaměřeno především na nové formy zlepšor,ání kvalitv Života 'v nri}<loregionu,
posílerrí ekonomického prostředí a zlrodnocení kulturrlího a přírodnílro dědict'i.
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4.2. Cílem sdruženíje:
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-všestranná podpola trvalého rozvoje daného území, zejrnéna činnostnri ve prospěJh oběíj-'j

,W

i

!;:i

neziskowch organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalšícňsubj"ktů
r' !'il
působícíchna území
-příprava projektů a zajištění jejich lealizace v programech LEADER+' LEADER Čn a dalších

..

podle stanovených podmínek a klitériípro jednotlivé programy.

- aktivní spolupráce mezijednotlirnými členy MAS a spolupráce s dalšímipartnerskými

sdruženími, fyzickými i právnickými osobami v rámci ČR u

pu

Článek 5 - orgány sdružení
Valná hromada
5.l.1. Valná hromada je nejvyššímorgánem MAS. Valnou hromadu woří všichni členovéMAS.
Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně předseda MAS, a to písemnými pozvánkami.
Mimořádné zasedání valné hromady musí bý svoláno v případě, že o to písemně požádá

5.1.

minimálně třetina všech členůMAS
5.l.2. Do působnosti valné hromady patří zejména:
a) schvalování stanov MAS, jejích doplňků a změn

b)

schvalování

ýběru projektů Žadatelů, včetně rozsahu jejich financování státní dotací,

předložených valné hromadě Programovým výborem
c) Volba Statutárních zástupců _ předsedy a místopředsedy' členůProgramového ,r,ýboru, členů
Výběrové komise
d) projednání zprávy o hospodďení a činnosti MAS za uplynulý rok, schvalování rozpočtu a plánu
činnosti na dalšíobdobí'
e) rozhodnutí o vyloučeníčlena z

MAS

f) rozhodnutí o zrušeníMAS a způsobu likvidace jejího majetku
g) dalšírozhodnutí, které stanoví zákon nebo t5rto stanorry nebo která se zasadním způsobem
ýkají činnosti MAS
5.l '3. KaŽdý člen valné hromady má jeden rozhodující hlas,

5.1.4' Jednaní valné hromady řídípředseda a v jeho nepřítomnosti pověřený člen MAs. Valná
hromada je usnášeníschopna' je-li přítomna nadpolovičnívětšina členůsdruŽení

5.1.5. Usnesení valné hromady

je

přijato, jestliže se

plo ně vysloví nadpolovičnívětšina

přítornných členů'
5.2. Statutární zástupci

5.2.1.Statutámími zástupci sdruženíjsou předseda a místopředseda. Předseda
jednají a podepisují za sdružení samostatně.
5.3. Programový

i

místopředseda

rýbor

5.3.l. Programov,ý výbor je výkorurým orgánem MAS a tvoří jej 5 členů'
5.3.2. Musí bý vŽdy dodržena podmínka Programu LEADER ČR, aby v Programovém výboru
byli členovézastupující soukromý sektor (soukromí podnikatelé, neziskové organizace, fyzické
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osoby reprezentující zájmové skupiny) v mikroregionu zastoupeni nadpolovičíi,,rgla+.)*i.nl'
.' ''
rozhodujících hlasů.
\ |'_, , "
5.3.3. Programový qýbor se schází kjednání dle potřeby, nejméně však jedn}u rulj,*csice.'.,"
Programorý rnýbor je schopen usnášení' je-li přítomna nadpolovičnívětšina jeho člěnů-*U--šh.eseríí
programového r"ýboru je přijato, pokud pro něj lrlasuje nadpolovičnívětšina všech jeho členů.
5.3.4. Programo{ qýbor zejména
- zpracovává programoqý záměr

MAS

a kritéria hodnoceni projektů pro Výběrovou komisi

- připravuje rozvojovou strategii MAS a realizuje úkoly a opatření směřující k implementaci
strategie rozvoje

konzultuje vyběr projektů s Výběrovou komisí
- schvaluje qýběr projektu provedený Výběrovou komisí a schválený výběr předává ke schválení
valné hromadě, příp. neschválený výběr předává zpět Výběrové komisi se sv'ými připomínkami k
doplnění
- podává přihlašku do Programu LEADER ČR
_

-akfuálně iďormuje členy sdružení a významných skutečrrostech
ýkajícíchse činnosti sdružení
-vede evidenci členůsdružení
-připravuje a předkládá Valné hromadě zprávu o hospodďení a činnosti MAS
-zajišťuje vedení úěetnictví

-provádí dalšísouvisejícíčinnosti

5.4. Výběrová komise
5.4.1- Výběrová komise je orgánem MAS' kteý woří 7 členůMAs. Každý člen \'ýběrové komise
má jeden hlas'

5.4.2. Do působnosti Výběrové komise patří zejména:
- třídění, hodnocení a výběr projektů předložených Žadateli
- předkládání vybraných projektů ke schválení Programovému

qiboru

- proyádění dalšíchsouvisejících činností

5.4.3. Jednání Výběrové komise řídípředseda výběrové komise, kterého volí ze svého středu
členovéýběrové komise. Výběrová komise je usnášeníschopná, jeJi přítomna nadpoloviční
většina členů.
5.4.4. Usnesení Výběrové komise je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů.

5.5. Způsob ustavování orgánů sdružení

5.5.1. Funkčníobdobí voler'rých Statutárních zastupců, členůProgramovélro rnýboru, členů

Výběrové komise je 2leté. Tyo osoby mohou být do svých funkcí voleny i opakovaně.

5.5.2. Valná hromada

je

oprávněna odvolat kteréhokoliv Statutárního zástupce, člena
Programovébo qýboru nebo člena Výběrové komise i v průběhu jejich funkčnílroobdobí, a to na
základě přijatého usnesení o jejich odvolaní.
5.5.3. Statutámí zástupci, členovéProgramového výboru a členovéVýběrové komise mohou ze
suých funkcí odstoupit písemným oznárnením doručeným valrré hromadě. Valná hLromada je
povinna do 30 dnů od doručeníoznámení o odstoupení zvolit do funkce novou osobu. odstupující

člen je povinen učinit, resp. zajistit v rámci výkonu své dosavadní funkce všechny neodkladné
úkony tak, aby MAS nevznik]a Žádná škoda.
5.6.

orgány

a osoby oprávněné jednat jménem sdružení

oprávnění jednat navenek jménem MAS a podpisové právo má stafutární zástupce tj. předseda a
místopředseda sdružení.Týo oprávněné osoby se za MAS podepisují tak, že k-rrazvu MAS
-/ -, t t'.
připojí svůj podpis.
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Čllnet< 6 - Členstvív MAS
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6.1. Členstvív

MAS je dobrovolné'
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6.2. Členem MAS se můŽe stát každý občan, kteý je občansky bezúhonný a splňuje podmínky
stanovené těmito stanovami. Členem MAS se můžestát kterakoliv právnická osoba.

63. Členswív MAS vzniká rozhodnutím Valné hromady o přijetí nového člena na

zakladě
přihlášky.
Valná
hromada
zbyečného
bez
podané
odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele.
při
přijetí
členů
dbá
podmínku
na
Valná hromada
Programu LEADER ČR, aby v MAS byli
členovépředstavující ástupce soukromého sektoru (soukromí podnikatelé, neziskové organizace,

fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny)

v

mikroregionu

s více než 50%

roáodujících lrlasů a členovépředstavující zastupcě veřejného sektoru s méně neŽ

5OoÁ

všech
všech

roz}rodujících hlasů.
6.4.Člen MAS má právo:
a) aktivně se účastnitčinnosti MAS

b) účastnitse zasedání valné hromady
c) vyŽadovat informace o činnosti a hospodaření

volit

MAS

odvolávat Statutární zástupce, členy Programovélro výboru a členy Výběrové komise,
0 byt volen do orgánů MAS

e)

a

6.5 Člen MAS má povinnost:
a) dodržovat stanovy

b) dodržovat přijatá usnesení valné hromady
c) plnit úkoly stanovené valnou hromadou nebo poskyovat potřebnou součinnost

MAS zaniká:
a) lystoupením člena z MAS
b) vyloučenímčlena z MAS

6.6 Členstvív

c) úmrtímĎlena - fyzické osoby
d) zánikem člena - právnické osoby
e) zrušením MAS

r'/

I

MAS můŽe b:fi vyloučen z MAS. jestliŽe závaŽným způsobem porušístanoq'MAS
nebojehočinnostnenívsou1adusezájmyačinnostíMAS.ovyloučenírozhoduje..,uina

6.7. Clen

hromada.

j

':.,

Článek 7 - Zásad1, hospodaření
7.1. Majetek MAS tvoří hnotný majetek, finančníprostředky, pohledávky a jiná
majetkoiá_práva.
MAS můŽe hospodařit a nakládat i se svěřenýnr majetkem jiných organizací či státu v souladu
s
příslušnýnriprávrrími předpi sy.

MAS jsou zejména:
a) majetek převedený do vlastnictví MAS
7.2. Zdroje majetku

od

jiných subjektu

b) dotace a subvence
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
d) příjmy od sponzorů, dury
7.3. Hospodaření

MAS

se

řídíročnímplánem

a rozpočtem schváleným valnou hromadou.

7.4. S finančnímiprostředky MAS v rámci schváleného rozpočtu disponují Statutární zástupci.
Veškerévýdaje schvaluje předem valná hronrada'

članek 8 _ Závěrečná ustanol,ení
8.1 Stanovy MAS byly schváleny přípravným výborem - zakládajícími členy na ustawjícím
jednání dne l4.2.2006 a jsou závazné pro všechny členy MAS.

MAs

vzniká registrací provedenou Ministerstvem vnitra ČR. Dnem registrace nabývají
stanovy MAS platnosti a účinnosti.

8.2.

8.3. Změny a doplňky stanov MAS podléhajíschválení valnou lromadou a musí bý oznámeny
Ministerstvu vnitra ČR.

