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Místní akční skupina
Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

STATUT
Článek 1
Základní ustanovení
1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. se sídlem Masarykovo nám. 1007, Vizovice 763 12,
IČ: 270 56 660. Zaregistrovaná byla v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložka 650 dne 5. listopadu 2013.
2. V souladu s příslušnými ustanoveními Zakládací listiny a s přihlédnutím k zák. 68/2013 Sb.
o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů rozhodla Správní rada dne 30. 9. 2014 o zřízení
organizační složky Místní akční skupina.
3. Tento statut upravuje právní poměry organizační složky Místní akční skupina.

Článek 2
Územní působnost
Územní působnost je definována na základě schváleného písemného souhlasu obcí a měst do
území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období
2014-2020. Seznam obcí je uveden na webových stránkách www.masvas.cz.

Článek 3
Činnost Místní akční skupiny
1. Rozvoj území Místní akční skupiny.
2. Podpora vzniku a rozvoje partnerství místních subjektů – veřejného, neziskového
a podnikatelského sektoru.
3. Koordinace Komunitně vedeného místního rozvoje realizovaného na základě SCLLD.
4. Aplikace zkušeností a spolupráce metody LEADER na národní a nadnárodní úrovni.
5. Činnosti v oblasti strategického plánování, nástroje CLLD a LEADER.
6. Činnosti spojené s příjmem, výběrem, kontrolou, administrací monitoringem a evaluací
projektů.

Článek 4
Partnerství
1. Místní akční skupina je tvořena partnery (kterými jsou FO, FOP a PO), kteří zastupují veřejné
a soukromé místní socioekonomické zájmy a je otevřeným partnerstvím.
2. Na rozhodovací úrovni, ani veřejný sektor, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin
nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
3. Partnerství v Místní akční skupině vzniká na základě podpisu Partnerské smlouvy mezi
partnerem a Společností.
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4. Další podmínky přijetí partnerů:
a) Podmínkou pro přijetí partnera je rozhodnutí nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Valné
hromady;
b) Podmínkou pro vyloučení partnera je rozhodnutí nejvyššího orgánu Místní akční skupiny –
Valné hromady;
c) Ukončení partnerství ze strany partnera je možné písemnou žádostí a to ke dni podání žádosti;
d) Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, sídlo nebo
provozovnu, nebo musí v území prokazatelně působit a vyvíjet svou činnost, a chce se podílet
na práci naplňující cíle Místní akční skupiny. Rozhodnutí o místní působnosti je v kompetenci
Místní akční skupiny;
e) Partner se zavazuje k úhradě ročního příspěvku ve výši stanovené rozhodnutím Valné hromady
Místní akční skupiny dle příslušnosti k veřejné správě, neziskové sféře či podnikatelskému
sektoru;
f) Žadatel se stává partnerem bezprostředně po aktu hlasování na Valné hromadě Místní akční
skupiny.
5. Práva partnerů:
a) Partner je členem nejvyššího orgánu Místní akční skupiny - Valné hromady a zúčastňuje
se jejího jednání;
b) Má právo se aktivně účastnit na činnosti Místní akční skupiny;
c) Může volit a být volen do všech orgánů Místní akční skupiny;
d) Má právo definovat svou příslušnost k zájmové skupině.
6. Povinnosti partnerů:
a) Dodržovat Statut Místní akční skupiny a přijatá usnesení orgánů Místní akční skupiny;
b) Platit příspěvek, jehož výši stanoví Valné hromada Místní akční skupiny;
c) Definovat příslušnost k některé ze zájmových skupin Místní akční skupiny a to dle převažující
činnosti, kterou vykonává;
d) Chovat se čestně vůči Společnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Nedodržení výše uvedených bodů, může být důvodem pro vyloučení partnera.
7. Seznam partnerů Místní akční skupiny vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Článek 5
Orgány Místní akční skupiny
1.




2.

Orgány Místní akční skupiny jsou:
Valná hromada (dále VH)
Programový výbor (dále PV)
Výběrová komise (dále VK)
Monitorovací výbor (dále MV)
Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho dalšího orgánu.

Článek 6
Valná hromada Místní akční skupiny
1. VH je nejvyšším orgánem organizační složky „Místní akční skupina“.
2. VH tvoří právnické a fyzické osoby soukromého a veřejného sektoru, které se na základě
Partnerské smlouvy podílejí na činnosti Místní akční skupiny.
3. Je tvořena všemi partnery Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
4. Je-li partnerem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Na VH je možné zastupování
2

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČ 270 56 660
manazer@masvas.cz

5.
6.
7.
a)



b)
c)
d)
e)
f)
g)

partnera (právnické osoby) na základě plné moci. Zmocněnec může zastupovat max. 1 subjekt,
přičemž musí být splněna podmínka, že zastupuje stejnou zájmovou skupinu.
VH je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny všech partnerů a rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných. Při jednání náhradní VH musí být splněna podmínka max. 49 %
veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin.
Jednání Valné hromady je upraveno jednacím řádem.
Do kompetence VH spadá zejména:
zřizování těchto orgánů:
Programového výboru;
Monitorovacího výboru;
Výběrové komise;
přičemž volí a odvolává ze svého středu členy těchto orgánů.
Schvalovat Statut Místní akční skupiny a svůj jednací řád;
Nést zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků, za schválení a provádění Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území Místní akční skupiny;
Rozhodovat o přijetí či vyloučení partnera Místní akční skupiny;
Schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky;
Rozhodovat o zrušení nebo fúzi Místní akční skupiny;
Schvalovat výši ročního partnerského příspěvku.

Článek 7
Programový výbor
1. PV je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny.
2. Členové PV jsou voleni VH z partnerů Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
3. Je-li členem PV fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná, ve smyslu právního předpisu
upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto
podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
4. Funkční období členů PV je jeden rok, opakované zvolení je možné.
5. Jednání PV se řídí Jednacím řádem schváleným PV.
6. Členové PV volí ze svých řad předsedu, ten řídí a svolává zasedání výboru.
7. PV má minimálně 7 (sedm) členů. Je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru rovné.
9. Do kompetence PV spadá zejména:
a) Schválení uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem
pro realizaci SCLLD;
b) Schválení rozpočtu organizační složky Místní akční skupina;
c) Schvalování výzev k podávání žádostí;
d) Schvalování způsobu hodnocení, výběr projektů a výběrová kritéria;
e) Výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu VK;
f) Svolávání VH Místní akční skupiny minimálně jedenkrát ročně;
g) Schvalování vnitřních předpisů organizační složky, které nejsou Statutem vymezeny
ke schválení VH.
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Článek 8
Výběrová komise
1. VK je orgánem plnícím výběrovou funkci ve vztahu k realizaci SCLLD.
2. Členové VK jsou voleni VH z partnerů Místní akční skupiny nebo z osob prokazatelně
působících na území, přičemž veřejný sektor (a tedy žádný ze sektorů), ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
3. Je-li členem VK právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4. Je-li členem VK fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná, ve smyslu právního předpisu
upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto
podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
5. Mandát člena VK trvá 1 rok s možností opakovaného zvolení.
6. Jednání VK se řídí Jednacím řádem schváleným VK.
7. Členové VK volí ze svých řad předsedu, ten řídí a svolává zasedání komise.
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů VK rovné.
9. VK má minimálně 5 (pět) členů. Horní hranice není stanovena.
10.
VK hodnotí a boduje předložené projekty podle schválených kritérií a bodovacích tabulek
a navrhuje jejich pořadí dle přínosu projektů k naplňování záměrů a cílů SCLLD.
11.
VK sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty.
12.
VK vyznačí projekty navržené ke schválení tak, aby nepřekročily limit podpory, a projekty
náhradní.
13.
VK pořizuje zápis o provedeném výběrovém řízení a předkládá jej PV.

Článek 9
Monitorovací výbor
1. MV je kontrolním orgánem Místní akční skupiny.
2. Členové MV jsou voleni VH z partnerů Místní akční skupiny.
3. Je-li členem MV fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná, ve smyslu právního předpisu
upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto
podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
4. Funkční období členů MV je jeden rok, opakované zvolení je možné.
5. Jednání MV se řídí Jednacím řádem schváleným MV.
6. Členové MV volí se svých řad předsedu, ten řídí a svolává zasedání výboru.
7. Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru rovné.
8. Počet členů MV je minimálně 3 (tři).
9. MV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí
je třeba souhlasu většiny přítomných.
10.
MV podává minimálně jedenkrát ročně zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti VH.
11.
Do kompetence MV spadá zejména:
a) Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny;
b) Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými
pravidly, standardy a SCLLD;
c) Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činnosti Místní akční
skupiny a kontrola veškerých dokladů;
d) Svolat mimořádné jednání VH a PV, jestliže to vyžadují zájmy Místní akční skupiny;
e) Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání
žadatelů proti výsledkům výběru projektů;
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f) Zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení
rozhodovacímu orgánu vyhodnocení monitorovacích indikátorů a evaluační plán).

Článek 10
Kancelář
1. Kancelář Místní akční skupiny je zřízena pouze za účelem pomoci při naplňování záměrů a cílů
SCLLD.
2. Kancelář spravuje webové stránky Místní akční skupiny, kde má mimo jiné uvedené tyto
informace: aktuální seznam partnerů a zájmových skupin, podmínky pro přistoupení partnerů,
zřizovací dokumenty, výroční zprávy, seznam a zastoupení u zřizovaných orgánů, adresa
a sídlo kanceláře, konzultační hodiny, mapa územní působnosti, seznam zaměstnanců –
kontaktní osoby.
3. Kancelář řídí vedoucí zaměstnanec pro SCLLD, který je v pracovně právním vztahu,
a se kterým je uzavírána a ukončována smlouva na základě rozhodnutí PV.

Článek 11
Zájmové skupiny
1. Žádná ze zájmových skupin nesmí představovat víc než 49% hlasovacích práv.
2. Seznam zájmových skupin je zveřejněn na webových stránkách Místní akční skupiny.

Článek 12
Hospodaření Místní akční skupiny
1. Hospodaření Místní akční skupiny je vedeno ve smyslu zákona o účetnictví a je odděleno
od ostatních činností.
2. Vede je vedoucí zaměstnanec pro SCLLD ve spolupráci s účetní nebo ekonomem.
3. Roční závěrka je ověřována v souladu se zákonem 248/1995 Sb. v pl. znění.

Článek 13
Závěrečná ustanovení
1. Tento Statut organizační složky Místní akční skupina byl schválen VH dne 17. 9. 2015.
2. Statut je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které slouží pro potřeby organizační složky Místní
akční skupina a Společnosti.

Vizovice, 17. 9. 2015

Za správnost nese zodpovědnost:
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.
ředitel Společnosti
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