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Úplné znění stanov
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
I.
Základní ustavení
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vznikla registrací ministerstvem vnitra dne 26. 4. 2004 a v souladu s §3045
občanského zákoníku je považována za spolek. Je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové pod spis. Značkou L5306. Sdružuje občany, fyzické a právnické osoby,
zabývající se veřejně prospěšnou činností v zájmu trvale udržitelného rozvoje regionu.
A/ Identifikace a členství
II.
Působnost
(1) Spolek vyvíjí svoji činnost ve všech členských obcích Jilemnicka - svazku obcí.: města Jilemnice,
Rokytnice nad Jizerou, a obcí Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky,
Horní Branná, Jestřabí v Krkonoších, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná,
Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice,
Jablonec nad Jizerou, Paseky nad Jizerou a městem Vysoké nad Jizerou v Libereckém kraji.
(2) Dle nastalých potřeb a v zájmu území působí MAS „Přiďte pobejt!“z. s. i na území České
republiky a v zahraničí.
III.
Úvodní ustanovení
(1) Název zní: MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. (dále jen „spolek“ nebo „MAS“)
(2) Sídlem spolku je Roztocká 500, 514 01 Jilemnice.
(3) IČ: 26661675
IV.
Účel a činnost
(1) Účelem spolku je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území – venkovského
mikroregionu, zejména veřejně prospěšnými činnostmi ve prospěch místního partnerství obcí,
neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů
působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. K tomu bude spolek naplňovat cíle
v souladu s trvale udržitelným rozvojem daného území zejména:
1.1 Vytvářet, projednávat s veřejností a naplňovat za aktivní účasti místního partnerství
rozvojové koncepce a strategie.
1.2 Rozvíjet mezisektorovou spolupráci například na principech metody LEADER a ve
prospěch komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)* na základě Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční skupiny, v dikci příslušných ustanovení
Evropské komise a národních dokumentů). A jiné.
1.3 Řídit další práce, které jsou v souladu s účelem sdružení, se zájmy členů a zajišťovat
k tomu potřebné finanční, lidské, materiální, informační a další zdroje.
(2) K plnění těchto cílů organizace vykonává tyto činnosti:
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2.1 Připravuje a projednává s veřejností dlouhodobé i krátkodobé rozvojové dokumenty, řídí
realizaci schválených strategií, programů rozvoje území a veřejně prospěšných projektů.
2.2. Připravuje a realizuje osvětové, vzdělávací, kulturní, sociální,, společenské a jiné aktivity,
podporuje spolkový život v území a zapojování obyvatel do veřejného života.
2.3 Spolupracuje s jinými subjekty na vlastním území, v České republice i v zahraničí, zejména
s organizacemi místního partnerství a veřejně prospěšnými organizacemi.
2.4 Spolupracuje s odborníky a odbornými pracovišti, veřejnou správou, sdělovacími
prostředky a dalšími subjekty veřejného života v místním, regionálním, národním i mezinárodním
měřítku.
2.5 Obrací se s podněty na orgány veřejné správy ČR a na orgány a instituce EU, případně
účastní se správních řízení ve svém zájmovém území týkající se účelu spolku (trvale udržitelného
rozvoje území).
V.
Členství
(1) Členem spolku se může stát:
• fyzická osoba po dovršení 18 let, která má trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu v daném
území, nebo v tomto území prokazatelně působí a souhlasí se stanovami.
• právnická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v daném území nebo v tomto území
prokazatelně působí a souhlasí se stanovami.
(2) Členství vzniká dnem schválení přihlášky statutárním orgánem (radou); člen je povinen do 15 dnů
po vzniku členství zaplatit členský příspěvek vstupní a členský příspěvek na jeden rok. Do
zaplacení nemůže využívat služby spolku a členské výhody. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů
od rozhodnutí rady přihlášky zájemci písemně odůvodněno.
(3) Právnickou osobu zastupuje osoba, která je buď statutárním orgánem, nebo tím, kdo jedná za
statutární orgán (u kolektivního statutárního orgánu), nebo je pověřena plnou mocí. Tato plná moc
může být vystavena na dobu neurčitou, nebo pro jednotlivé události (v tom případě musí být před
zahájením daného jednání předána předsedovi).
(4) Jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
VI.
Seznam členů
(1) Spolek vede seznam členů, který je ostatním zpřístupněn v kanceláři.
(2) Zápisy do seznamu se provádějí po schválení přihlášky statutárním orgánem (dle čl. IV. 2), a to
nejpozději do 30 dnů od vzniku členství. Zápisy provádí kancelář.
(3) Vymazání zápisu ze seznamu se provádí na základě ukončení členství (dle čl. IX) stanov, a to
nejpozději do 30 dnů od ukončení členství. Výmazy provádí kancelář.
(4) Se seznamem členů kancelář nakládá v souladu s ochranou osobních údajů, podle příslušného
zákona.
(5) Ze seznamu členů se zveřejňují pouze údaje: Jméno/ název člena – Obec bydliště/ sídlo - zájmová
skupina.
(6) Seznam se všemi údaji může být zveřejněn pouze se souhlasem všech členů.
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VII.
Práva a povinnosti členů
(1) Člen má právo:
a) účastnit se valné hromady, vystupovat na ní, přednášet návrhy a hlasovat
b) volit a být volen do orgánů spolku;
c) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb
a členských výhod, účastnit se organizovaných aktivit;
d) při jednání valné hromady požadovat a dostat vysvětlení záležitosti spolku, vztahuje-li se
k předmětu zasedání valné hromady (toto právo se netýká skutečností, které zákon zakazuje
uveřejnit, nebo jejichž zveřejnění by spolku způsobilo vážnou újmu).
(2) Člen má povinnosti:
a) řídit se stanovami spolku, ostatními předpisy vydanými spolkem a dodržovat je,
b) v případě zvolení vykonávat funkci pečlivě, s nezbytnou loajalitou vůči spolku i
s potřebnými znalostmi,
c) napomáhat podle svých možností při činnosti spolku, přispívat k jeho rozvoji a propagaci
d) uhradit ve stanoveném termínu členské příspěvky,
e) plnit rozhodnutí orgánů spolku přijatá dle těchto stanov,
f) dodržovat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití,
g) začlenit se do jedné ze zájmových skupin v rámci MAS, přičemž každý člen může být
příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
(3) Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku CLLD).
Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje
člen podle své převažující činnosti.
VIII.
Zánik členství
(1) Členství zaniká:
a) písemným oznámení člena o vystoupení
b) vyloučením za hrubé porušení stanov nebo závažné porušení povinností vyplývající
z členství, za pravomocné odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný
trestný čin
c) úmrtím člena
d) zrušením právnické osoby
e) zánikem organizace
f) neuhrazením členského příspěvku do 3 měsíců po stanoveném termínu a písemné výzvě,
obsahující upozornění na ukončení členství následkem neuhrazení členského příspěvku.
(2) O vyloučení člena dle bodu b) rozhoduje rada, a o jednání se pořizuje písemný protokol.
Rozhodnutí o vyloučení obdrží člen v písemné podobě. V ostatním se postupuje podle § 239 a 240
občanského zákoníku. Vyloučený člen může do 15 dnů od převzetí rozhodnutí o vyloučení požádat
dozorčí radu o přezkoumání rozhodnutí rady o svém vyloučení. Dozorčí rada rozhodnutí o
vyloučení buď potvrdí, nebo ho zruší. Rozhodnutí o přezkoumání obdrží vylučovaný člen a rada.
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B/ Organizační struktura
IX.
Orgány
(1) Orgány spolku jsou:
- valná hromada (nejvyšší orgán)
- rada (statutární orgán)
- předseda,
- dozorčí rada
- výběrová komise.
(2) V případě nezbytné potřeby lze počet členů příslušného voleného orgánu, jejichž počet neklesl pod
polovinu, doplnit do plného stavu (počtu při poslední volbě) kooptací se souhlasem Rady do doby
než valná hromada zvolí řádné členy. Kooptování členové mohou být zvoleni za řádné členy.
X.
Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem a je tvořena všemi členy MAS, přičemž veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Toto pravidlo se
naplňuje v účasti členů na zasedání valné hromady. K zajištění tohoto pravidla lze poměrným
způsobem upravit váhu hlasu, tak aby bylo vyhověno této podmínce.
(2) Je svolána radou nejméně jednou ročně, nebo nejpozději do 30 dnů na písemný požadavek
nejméně nadpoloviční většiny členů, nebo dozorčí rady.
(3) Valná hromada:
- určuje hlavní zaměření spolku
- schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
- schvaluje jednací řád na návrh rady
- schvaluje rozvojové koncepce a strategie spolku pro zájmové území (např. SCLLD)
- nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území
působnosti MAS
- volí a odvolává předsedu; předseda zároveň předsedá radě,
- volí a odvolává ostatní členy rady, členy dozorčí rady a členy výběrové komise, stanoví
počet členů rady, dozorčí rady a výběrové komise, jejich působnost a pravomoci, způsob
volby a odvolání a způsob jednání,
- schvaluje výsledek hospodaření a výroční zprávu o činnosti;
- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací, o fúzi spolku a o změně jeho právní formy
- schvaluje formu členských příspěvků a jejich výši
- s konečnou platností rozhoduje o odvolání proti nepřijetí člena
(4) Valná hromada je svolávána písemnými pozvánkami doručenými poštou nebo elektronicky na
adresy členů a dále zveřejněním na internetové stránce spolku nejméně 7 dnů před jejím konáním.
Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program jednání.
V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování oběžníkem
(elektronickou poštou) dle jednacího řádu článek 11, bod 10. Návrh posuzovaný oběžníkem
(elektronickou poštou) se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční
většina všech členů spolku v souladu článkem X bod 1).
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(5) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ke dni konání valné
hromady. Není-li valná hromada usnášeníschopná do 30 minut od doby uvedené na pozvánce jako
začátek konání valné hromady, ukončí předsedající zasedání valné hromady a zahájí se po uplynutí
této doby zasedání náhradní valné hromady, jednající s nezměněným programem jednání. Náhradní
valná hromada rozhoduje při účasti libovolného počtu členů a při splnění zásady dle odst. 1.
K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud není
uvedeno jinak.
(6) Je-li na programu valné hromady zánik a fúze spolku, rozhodování o podmínkách členství nebo
volba členů orgánů a nesejde-li se usnášeníschopná většina členů spolku, nelze konat náhradní
valnou hromadu podle předchozího odstavce. V takovém případě musí být náhradní valná hromada
svolána prokazatelně doručenými pozvánkami odeslanými členům ve lhůtě 15 dnů od předchozího
zasedání valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode
dne, na který bylo řádné zasedání valné hromady před tím svoláno. Tato valná hromada je
usnášení-schopná s libovolným počtem přítomných členů a při splnění zásady dle odst. 1,
rozhoduje nadpoloviční většinou členů.
(7) Valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem, volební valná hromada také volebním řádem.

XI.
Rada
(1) Rada je kolektivním statutárním orgánem spolku. V případě realizace programů metodou LEADER
(CLLD)* vykonává funkce rozhodovacího orgánu.
(2) Rada má nejméně 5 členů zvolených z členů spolku. Členem rady je vždy předseda spolku zvolený
Valnou hromadou. Ten se stává zároveň předsedou Rady, která tuto volbu potvrzuje. Konkrétní
počet členů rady určí Valná hromada při volbě členů rady pro příslušné funkční období.
(3) Funkční období je 4 leté. Opakované zvolení je možné. Hlasovací právo členů rady je rovné.
(4) Členem rady může být zvolen pouze plně svéprávný a bezúhonný člen ve smyslu právního
předpisu upravující živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku
splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
(5) Složení rady respektuje složení místního partnerství: veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
(6) Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Zasedání svolává a řídí předseda rady.
(7) Při hlasování o výběru projektů v rámci realizace SCLLD musí být více než 50% hlasovacích práv
z neveřejné sféry
(8) Radě jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není zákonem nebo těmito
stanovami svěřena jiným orgánům spolku. Rada zejména:
- svolává valnou hromadu minimálně jednou ročně,
- svolává mimořádnou valnou hromadu na žádost Dozorčí rady,
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-

-

předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření za dané období, hospodářský
výsledek a výroční zprávu,
připravuje dlouhodobé strategie, připravuje a schvaluje roční plány činnosti a projekty
včetně rozpočtu
odpovídá za realizaci schválených plánů a projektů včetně financování,
v případě realizace programů metodou LEADER (CLLD)* schvaluje změny v SCLLD,
výzvy k podávání žádosti, finanční alokace pro jednotlivá opatření, způsob hodnocení a
výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, vybírá projekty k realizaci
a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrového orgánu, účastní se přezkoumání
kontrolních postupů kanceláře,
schvaluje rozpočet spolku,
zřizuje a řídí práci kanceláře,
schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro
realizaci SCLLD (manažerem); samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho
ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce,
uzavírá a ukončuje pracovně právní vztahy se zaměstnanci spolku,
schvaluje vnitřní předpisy MAS,
rozhoduje o řízení činnosti spolku; za tímto účelem stanoví jednací řád
projednává způsob hospodaření s finančními prostředky;
schvaluje vedlejší hospodářskou činnost spolku
rozhoduje o zřízení pracovních skupin spolku;
rozhoduje o vytvoření a zrušení zájmových skupin, o změně členství v zájmové skupině
projednává návrhu členů podané radě, vztahující se k činnosti sdružení;
volí a odvolává jednatele z členů rady
schvaluje členství ve spolku a rozhoduje o vyloučení člena spolku
navrhuje formu členských příspěvků a jejich výši

(9) Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti rady mezi jeho schůzemi vyřizuje předseda,
jednatel nebo věcně k nim pověřený člen rady. Tato opatření musí být předloženo radě ke
schválení na jeho nejbližší schůzi.
XII.
Předseda a jednatel
(1) Předsedu volí valná hromada spolku na dobu 4let. Zvolený předseda se stává zároveň předsedou
Rady, která tuto volbu potvrzuje. Předseda vykonává činnosti v souladu s pravomocemi udělenými
valnou hromadou nebo radou.
(2) Předseda
-

svolává valnou hromadu podle čl.X
svolává a řídí zasedání rady
předkládá valné hromadě výroční zprávu a zajišťuje programově jednání valné hromady
zajišťuje vedení administrativy a hospodaření s vlastními finančními prostředky spolku
řídí práci sekretariátu (v případě jeho zřízení) a manažera

(3) Jednatele volí rada ze svých členů. Jeho funkční období se kryje s jeho funkčním obdobím jako
člena rady. V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje.
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XIII.
Způsob jednání za spolek
(1) Za spolek jedná navenek předseda samostatně. V nepřítomnosti předsedy jedná za spolek jednatel.
Podepisování se jménem spolku děje tak, že k názvu spolku připojí podepisující se své jméno a
příjmení, označení funkce a svůj podpis.
XIV.
Výběrová komise
(1) Pro účely realizace programů nebo strategií (SCLLD)* metodou LEADER (CLLD)* zřizuje
spolek výběrový orgán – výběrovou komisi. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů,
které na území MAS prokazatelně místně působí.
(2) Výběrová komise má nejméně 7 členů a je volena na dobu jednoho roku. Opakované zvolení je
možné. Zvolení členové výběrové komise vykonávají svou funkci osobně a hlasovací právo členů je
rovné. Funkční období pro první zvolenou výběrovou komisi při realizaci SCLLD počíná dnem
vyhlášení 1. výzvy v rámci SCLLD.
(3) Členem výběrové komise může být zvolen pouze plně svéprávný a bezúhonný člen ve smyslu
právního předpisu upravující živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto
podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
(4) Složení výběrové komise respektuje složení místního partnerství: veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
(5) Za výběrovou komisi jedná předseda, kterého si komise volí ze svého středu. Předseda svolává a
řídí jednání dle schváleného jednacího řádu.
(6) Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výběrové komise.
(7) Při hlasování o výběru projektů musí být více než 50% hlasovacích práv z neveřejné sféry.
(8) Výběrová komise
- provádí hodnocení a bodování (předvýběr) předložených projektů ve výzvách na základě
objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosů těchto operací k plnění záměrů a
cílů SCLLD*.
.
XV.
Dozorčí rada
(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. V případě realizace programů nebo strategií
(SCLLD)* metodou LEADER (CLLD)* vykonává i monitorovací činnost.
(2) Dozorčí rada má nejméně 3 členy zvolené z členů spolku. Konkrétní počet členů dozorčí rady určí
Valná hromada při volbě členů jejích členů pro příslušné funkční období.
(3) Funkční období je 4 leté. Opakované zvolení je možné. Členové dozorčí rady vykonávají svou
funkci osobně. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím v radě, ve výběrové komisi a
s likvidátorem spolku.
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(4) Členem dozorčí rady může být zvolen pouze plně svéprávný a bezúhonný člen ve smyslu právního
předpisu upravující živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku
splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
(5) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů je rovné.
(6) Dozorčí rada volí předsedu ze svého středu. Předseda svolává a řídí jednání dle schváleného
jednacího řádu.
(7) Dozorčí rada
- dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se
zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD* a svými stanovami
- projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření
- řeší stížnosti členů,
- na základě podnětu přezkoumává rozhodnutí rady o vyloučení člena
- 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*).
- Jestliže to vyžadují zájmy spolku, svolává mimořádné jednání rady nebo valné hromady.
(8) Pověřený člen dozorčí rady nahlíží do účetních knih a dokladů spolku týkající se činnosti a
hospodaření a kontrolovat tam obsažené údaje.
(9) Předseda dozorčí rady předkládá zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti valné hromadě
nejméně jednou ročně.
(10)

Zástupce dozorčí rady je zván na všechna zasedání rady.
XVI.
Manažer/ kancelář

(1) Činnost kanceláře MAS řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – manažer, který je
v pracovně právním vztahu ke spolku.
(2) Postavení, práva a odpovědnost zaměstnanců spolku (kanceláře) upravuje vnitřní směrnice spolku.
(3) Pracovněprávní vztah ke spolku u vedoucího pracovníka je překážkou volitelnosti do orgánů.
(4) Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřen předseda.
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Článek XVII.
Společná ustanovení
(1) Členství v radě, výběrové komisi a dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) rezignací,
c) smrtí,
d) odvoláním,
e) dohodou o ukončení členství v orgánu.
(2) Rezignuje-li člen orgánu na svou funkci, skončí jeho členství v orgánu uplynutím dvou měsíců po
doručení rezignace na adresu spolku popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání příslušného
orgánu spolku.
(3) Rada, výběrová komise a dozorčí rada rozhodují ve věcech jim svěřených ve sboru s výjimkou
případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena do konkrétních oblastí, dle
schválených řádů a vnitřních směrnic spolku.
(4) Je-li členem rady, výběrové komise nebo dozorčí rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu,
aby ji zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo statutární
orgán, je-li individuální.
(5) Je-li rozhodnutí rady, výběrové komise nebo dozorčí rady přijato, zaznamená se na žádost člena,
který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů
orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním
zápisu z jednání orgánu.
(6) Členové rady, výběrové komise nebo dozorčí rady vykonávají funkci osobně; to však nebrání
tomu, aby pro případ neúčasti na jednání rady, výběrové komise nebo dozorčí rady jejich člen
zmocnil jiného člena tohoto orgánu, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. Jeden člen orgánu může
zastupovat nejvýše jednoho jiného člena orgánu, ale oba musí být ze stejné zájmové skupiny.

C/ Hospodaření
XVIII.
Zabezpečení činnosti
(1) Při své činnosti se spolek řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, stanovami a
interními předpisy spolku.
(2) Zdrojem příjmů jsou vstupní, pravidelné roční a mimořádné členské příspěvky, dary fyzických a
právnických osob, dotace, granty a příjmy z vlastní činnosti.
(3) Prostředky spolku jsou používány v souladu s předmětem jeho činnosti k naplňování účelu
spolku v souladu s obecnými podmínkami o užití finančních prostředků.
(4) Za hospodaření zodpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě ke schválení zprávu
o činnosti a hospodaření včetně roční účetní uzávěrky, a zprávu auditora, je-li účetní závěrka
auditována. Hospodaření se uskutečňuje podle rámcového ročního rozpočtu, který schvaluje
rada.
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XIX.
Účetnictví
(1) Spolek vede účetnictví podle platných zákonů ČR. Spolek odpovídá za úplnost a správnost
účetních dokladů. Za správnost účetních operací odpovídá účetní, popř. účetní firma na základě
smlouvy.
(2) Jednotlivé činnosti a související financování jsou v rámci hospodaření v účetnictví organizace
transparentně a jednoznačně odděleny.

XX.
Vstupní vklady a roční členské příspěvky
(1) Členskými příspěvky jsou:
a) vstupní členské příspěvky
b) pravidelné roční příspěvky
c) mimořádné členské příspěvky
O výši členských příspěvků rozhoduje valná hromada spolku zpravidla na návrh rady.
(2) Není-li rozhodnutím valné hromady stanoveno jinak, jsou:
a) vstupní členské příspěvky splatné do 15 kalendářních dnů od vzniku členství
nového člena spolku
b) pravidelné roční členské příspěvky splatné v termínu a výši dle rozhodnutí
valné hromady
c) mimořádné členské příspěvky splatné v termínu a výši dle rozhodnutí valné
hromady
(3) Pravidelné roční členské příspěvky se platí za každý započatý rok trvání členství ve spolku.
(4) V případě zániku členství ve spolku nemá bývalý člen spolku nárok na vrácení poměrné části
členského příspěvku.
(5) Členské příspěvky jsou povinni hradit všichni, kdo byli členy spolku v den splatnosti členského
příspěvku, nestanoví-li stanovy tuto povinnost širší.
(6) Ty subjekty, které se staly členy spolku v období následujícím po splatnosti pravidelného
členského ročního příspěvku, jsou povinny tento pravidelný roční členský příspěvek uhradit v
plné výši v termínu splatnosti stanoveném v ustanovení čl. XX 3) Stanov. Toto pravidlo se
nevztahuje na mimořádné členské příspěvky.
(7) Členství bude ukončeno v případě, že člen je v prodlení v placení členských příspěvků a přes
písemnou výzvu příspěvek neuhradí. Člen bude o zániku členství písemně informován radou.
XXI.
Dotace, dary, vlastní činnost
(1) Členové spolku v rámci svých možností dbají o příliv finančních prostředků pro zajištění činností,
a to vyhledáváním možností získaní dotací nebo finančních darů nebo organizováním vlastní veřejně
prospěšné činnosti.
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(2) Jednotlivé činnosti a související financování jsou v rámci hospodaření a v účetnictví spolku
transparentně a jednoznačně odděleny.
D/ Ukončení činnosti
XXII.
Zrušení, likvidace a zánik spolku
(1) Spolek může být zrušen
- rozhodnutím Valné hromady
- rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §268 občanského zákoníku.
(2) Při zrušení spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od
svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku
všem členům spolku. V ostatním likvidátor postupuje podle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.
(3) Likvidační zůstatek likvidátor na základě rozhodnutí rady rozdělí rovným dílem členům spolku
nebo ho převede na obdobnou právnickou osobu, nebo na obec nebo svazek obcí.
(4) Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

E/ Závěrečná ustanovení
XXIII.
Závěrečné ustanovení
(1) Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy z 26. 4. 2004 ve znění změn z 7. 12. 2006,15. 6.
2007, a 20.1.2015.
(2) Tyto schválené stanovy budou zveřejněny založením do Sbírky listin rejstříkového soudu a do 30
dnů po schválení valnou hromadou na internetové stránce spolku.
(3) Změny stanov schvaluje valná hromada. Změny jsou číslovány. Změny stanov budou zveřejněny
stejně jako stanovy.

XXIV.
Platnost
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou.
Schváleno usnesením číslo 4 valné hromady ze dne 18.11. 2015.
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