
Stanovy

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.

Čl. I.
Úvodní ustanovení

Místní  akční  skupina  Bohumínsko,  z.s.  (dále  jen  „MAS  Bohumínsko“  nebo  „spolek“)  je
právnickou osobou – spolkem dle § 214 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského  zákoníku.  Organizace  byla  v  roce  2012  založena  jako  Místní  akční  skupina
Bohumínsko – zájmové sdružení právnických osob podle ustanovení § 20f a následujících
ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. V roce
2014 byla nejvyšším orgánem schválena změna právní formy na spolek v souladu s § 174
a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Čl. II.
Název, sídlo a působnost spolku

2.1. Název: Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
2.2. Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
2.3. IČO: 00738557
2.4. Území působnosti MAS Bohumínsko je tvořeno celistvým územím obcí, které schválily

zařazení území obce do území působnosti MAS Bohumínsko.  Území působnosti MAS
má 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli. 

2.5. MAS Bohumínsko má postavení samostatné právnické osoby založené k uplatňování
společného zájmu členů spolku a obyvatel regionu Bohumínska. Při své činnosti se řídí
těmito stanovami, vnitřními normami a předpisy, obecně závaznými právními předpisy
ČR a přiměřeně též zásadami vydanými Evropskou komisí pro činnost místních akčních
skupin a zásadami pro komunitně vedený místní rozvoj (dále CLLD).

Čl. III.
Účel, poslání a předmět činnosti spolku

3.1. Účelem  spolku je  sdružovat  partnery  a  vytvářet  podmínky  pro  rozvoj  regionu,
zlepšování  kvality  života,  zvýšení  ekonomické  prosperity  a  trvale  udržitelný  rozvoj
území při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů.
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3.2. Posláním MAS Bohumínsko je:
 podporovat kulturní, společenský, sociální a ekonomický rozvoj Bohumínska při

využití  vnitřních  lidských,  přírodních  a  ekonomických  potenciálů  tohoto
průmyslového i  venkovského regionu a  na  principu  vytváření  partnerství  mezi
subjekty veřejného a soukromého sektoru včetně neziskového, 

 rozvíjet  vytvořené  institucionalizované  místní  partnerství  veřejného
a soukromého sektoru při dodržování zásad transparentnosti a nediskriminace.

3.3. Předmětem hlavní činnosti MAS Bohumínsko je zejména:
 komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně

vedeného místního rozvoje (SCLLD),
 plnění  veškerých  funkcí  a  povinnosti  místních  akčních  skupin  podle  platných

metodik a  standardů s  využitím metody LEADER a dalších programů v oblasti
rozvoje  venkovského  prostoru  (je  územně  příslušným  nástrojem  pro
implementaci CLLD),

 výběr projektů pro financování, administrace a monitoring těchto projektů,
 zpracování jiných rozvojových projektů, studií a analýz,
 poradenství  a  pomoc  při  zajišťování  finančních  prostředků  z  tuzemských

i zahraničních zdrojů na realizaci projektů na území MAS Bohumínsko,
 spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery MAS Bohumínsko,
 propagace MAS Bohumínsko a jeho členů,
 pořádání  konferencí,  seminářů,  odborných  kurzů,  jiných  vzdělávacích

a společenských akcí včetně lektorské činnosti,
 výzkumná a vývojová činnost v oblasti územního rozvoje,
 veřejně prospěšná činnost mimo jiné i v těchto oblastech: 

 podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných
osob,

 sociální služby a aktivity sociálního začleňování,
 aktivity v oblasti vzdělávání, 
 aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu. 

3.4. Předmětem  vedlejší  činnosti  MAS  Bohumínsko může  být  činnost  podnikatelských,
finančních,  organizačních  a  ekonomických  poradců.  Vedlejší  činnost  nemůže  mít
charakter soustavné ekonomické činnosti. Případný zisk z vedlejší činnosti je využit pro
úhradu nákladů vzniklých při naplňování poslání spolku a realizaci hlavních aktivit. 
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Čl. IV.
Členství

4.1. Obecná ustanovení o členství:
a) členství ve spolku je dobrovolné, všichni členové se podílejí na činnosti spolku,
b) MAS Bohumínsko je otevřeným partnerstvím. MAS Bohumínsko je tvořena členy,

kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy na území MAS
Bohumínsko, 

c) pro účely CLLD je řádný člen MAS Bohumínsko označován jako „partner“ (dále
v těchto  stanovách  jen  „člen“).  Člen  je  fyzická  či  právnická  osoba,  která  byla
přijata za řádného člena MAS Bohumínsko, 

d) členy MAS Bohumínsko mohou být právnické a fyzické osoby, které mají na území
obcí v působnosti MAS Bohumínsko trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo
musí prokazatelně na daném území místně působit,

e) je-li členem MAS Bohumínsko právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán,
ledaže právnická osoba určí jiného zástupce,

f) MAS Bohumínsko nesmí mít za člena obec nebo město s počtem obyvatel větším
než 25 tisíc,  stejně tak  nesmí mít  za člena obec nebo město,  jež  je  v  územní
působnosti jiné MAS, 

g) členství je nepřevoditelné na jiný právní subjekt,
h) člena  přijímá  Valná  hromada  MAS  Bohumínsko  na  základě  podané  písemné

přihlášky.  Zájemce o členství  k  přihlášce  připojí  kopii  stanov  či  statutu,  výpisu
z obchodního  rejstříku  nebo  jiného  dokumentu  prokazujícího  subjektivitu
a zaměření činnosti, 

i) MAS  Bohumínsko  vede  seznam  členů,  který  je  veřejný  a  je  přístupný  na
internetových stránkách MAS Bohumínsko, seznam členů může být uveřejněn se
souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni, každý přistupující člen souhlasí
se  zveřejňováním  informací  o  své  osobě  a  osobách,  které  ho  zastupují
v příslušných  orgánech,  a  to  v  rozsahu  údajů  uvedených  v  přihlášce  zájemce
o členství.

4.2. Člen MAS Bohumínsko má právo: 
a) účastnit  se  jednání  nejvyššího  orgánu  a  podílet  se  na  jeho  rozhodování

hlasováním,
b) volit a být volen do orgánů spolku uvedených v článku 5.,
c) být informován o činnosti spolku,
d) navrhovat  a  rozvíjet  aktivity  směřující  k  naplnění  poslání  a  předmětu činnosti

spolku,
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e) požadovat  uvedení  své  značky  a  jména  v  souvislosti  s  projekty  týkajícími  se
spolku, které člen aktivně podporuje,

f) uvádět v materiálech vydávaných členem své členství ve spolku,
g) nahlížet do protokolů z jednání orgánů spolku,
h) podílet  se  na  praktické  činnosti  spolku,  užívat  majetku  a  služeb  spolku  podle

dohodnutých pravidel, 
i) být začleněn do jedné ze zájmových skupin (zájmová skupina je skupina partnerů

MAS, kteří jsou cíleně zaměřeni na určitou problematiku).
4.3. Člen MAS Bohumínsko má povinnost:

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, 
b) aktivně hájit  zájmy spolku a účastnit  se činnosti  spolku,  chovat se čestně vůči

spolku,
c) vysvětlovat  zájmy  a  záměry  spolku  v  regionu,  slaďovat  zájmy  člena  se  zájmy

spolku,
d) aktivně se účastnit jednání orgánů spolku,
e) hradit roční členské příspěvky na činnost spolku v termínu a ve výši stanovené

nejvyšším orgánem spolku,
f) být začleněn do jedné ze zájmových skupin.

4.4. Členství zaniká: 
a) vystoupením člena, tj. doručením písemného oznámení o vystoupení na adresu

kanceláře MAS Bohumínsko. Členství zaniká prvním dnem měsíce následujícího
po doručení oznámení o vystoupení,

b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku, 
d) ztrátou právní subjektivity, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem, 
e) vyloučením  člena  Valnou  hromadou  MAS  Bohumínsko  z  důvodu  závažného

porušení  povinnosti  vyplývající  z  členství  (viz  čl.  4.3),  nezaplacení  členského
příspěvku, závažného porušení dobrých mravů a z dalších důvodů vyplývajících
z platné  legislativy.  O  možném  vyloučení  musí  být  člen  písemně  informován
statutárním zástupcem spolku a to výzvou k nápravě, pokud je možno porušení
odčinit a nebyla spolku způsobena zvlášť závažná újma. Členství  zaniká prvním
dnem  měsíce  následujícího  po  odeslání  oznámení  o  vyloučení  příslušnému
členovi.

Zánikem členství ve spolku nevznikají členovi žádné majetkové nároky vůči spolku, ani
nárok na vrácení členských příspěvků.

Čl. V.
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Orgány MAS Bohumínsko

5.1. Organizační strukturu MAS Bohumínsko tvoří tyto povinné orgány: 
a) Valná hromada - nejvyšší orgán
b) Programový výbor – rozhodovací a statutární orgán
c) Kontrolní komise – kontrolní orgán
d) Výběrová komise – výběrový orgán

5.2. Jeden  člen  může  být  kromě  nejvyššího  orgánu  (valná  hromada)  členem  pouze
jednoho orgánu.

5.3. Součástí organizační struktury je dále kancelář MAS Bohumínsko.

Čl. VI.
Valná hromada

6.1. Valná hromada jako nejvyšší orgán spolku je tvořena všemi členy MAS Bohumínsko, 
přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % 
hlasovacích práv.

6.2. Jednání valné hromady je upraveno jednacím řádem. 
6.3. Je-li  členem  MAS  právnická  osoba,  zmocní  fyzickou  osobu,  aby  ji  v  orgánu

zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 
6.4. Valná hromada je usnášeníschopná,  je-li  přítomna nadpoloviční většina členů MAS

Bohumínsko. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. 
6.5. Členové  spolku  se  mohou  při  své  osobní  neúčasti  na  valné  hromadě  nechat

zastupovat zmocněncem na základě plné moci.
6.6. Do kompetence valné hromady spadá zejména:

a) rozhodování  o změně stanov MAS Bohumínsko vlastním rozhodnutím nebo na
návrh člena nebo orgánu MAS Bohumínsko,

b) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Bohumínsko,
c) schvalování roční účetní závěrky MAS Bohumínsko,
d) schvalování rozpočtu MAS Bohumínsko,
e) jmenování a odvolání auditora závěrečného účtu (v případě potřeby),
f) zřízení povinných orgánů MAS, a to rozhodovacího orgánu (programový výbor),

kontrolního orgánu (kontrolní komise) a výběrového orgánu (výběrová komise),
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g) schválení  svého statutu a jednacího řádu a statutů a jednacích řádů ostatních
povinných  orgánů  MAS  (programového  výboru,  kontrolní  komise,  výběrové
komise),

h) schvalování SCLLD,
i) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území

působnosti MAS Bohumínsko,
j) volba  členů  povinných  orgánů  MAS  Bohumínsko  -  počet  členů  orgánů,  jejich

působnosti a pravomoci, nominuje kandidáty na funkci předsedy a místopředsedy
Programového výboru z řad zvolených členů,

k) rozhodování o přijetí nebo vyloučení člena MAS Bohumínsko,
l) rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS Bohumínsko.

6.7. Pravidelnou  valnou  hromadu  svolává  předseda  programového  výboru  minimálně
jedenkrát za rok. 

6.8. Valná hromada může být  rovněž svolána,  z  podnětu člena programového výboru,
z podnětu  alespoň  jedné  třetiny  všech  členů  MAS  Bohumínsko  nebo  z  podnětu
kontrolní komise a svolána musí být nejpozději do 30. dnů ode dne doručení podnětu
ke svolání valné hromady. 

6.9. Svolání valné hromady: 
a) Zasedání  valné  hromady  svolává  předseda.  Předseda  zároveň  odpovídá  za

rozeslání pozvánek či materiálů v dané lhůtě.
b) Termín, místo a program konání valné hromady  je nutno oznámit všem členům

spolku alespoň 7 dní předem. Za vhodný způsob zveřejnění se považuje zaslání
emailové  zprávy  členům  spolku  a  vyvěšení  podkladů  na  webových  stránkách
spolku.

6.10. O  konání  valné  hromady  se  pořídí  písemný  zápis,  který  obsahuje  průběh  valné
hromady, výsledky hlasování, přijatá a nepřijatá rozhodnutí. 

Čl. VII.
Programový výbor

7.1. Programový výbor MAS Bohumínsko (dále jen „výbor“) je kolektivním rozhodovacím
a statutárním orgánem spolku, jeho členové jsou voleni z řad členů MAS Bohumínsko,
přičemž členové výboru  zastupující  veřejný sektor  ani  žádná ze  zájmových  skupin
nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv ve výboru.

7.2. Výbor  MAS  Bohumínsko řídí  a  koordinuje  činnost  spolku  v období  mezi  valnými
hromadami.
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7.3. Výbor  je  sedmičlenný.  Výbor  tvoří  předseda,  místopředseda  a  pět  členů  výboru.
Hlasovací  právo  členů  výboru  je  rovné.  Výbor  je  usnášeníschopný,  je-li  přítomna
nadpoloviční  většina  jeho  členů.  Pro  přijetí  usnesení  je  potřeba  souhlasu  většiny
přítomných.

7.4. Členové  výboru  jsou  voleni  valnou  hromadu  na  dobu  tří  let.  Předsedu
a místopředsedu volí  výbor z řad svých členů. Funkce člena výboru je neslučitelná
s výkonem funkce ve výběrové či kontrolní komisi. 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 je fyzickou osobou zmocněnou členem spolku.
Zvolený člen spolku, který je fyzickou osobou, musí být svéprávný a bezúhonný (ve
smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání).

7.5. Výbor  se  schází  dle  potřeby,  nejméně však  jednou za  3  měsíce.  Zasedání  výboru
svolává a řídí předseda. Právo svolat výbor má také kterýkoli člen výboru.

7.6. Jednání výboru se řídí jednacím řádem.
7.7. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti

valné hromady. 
7.8. Programový  výbor  jako  rozhodovací  orgán  plní  kompetence  svěřené  mu  Valnou

hromadou MAS:
 schvaluje způsoby hodnocení  a výběr projektů,  zejména výběrových kritérií

pro výběr projektů,
 provádí dílčí úpravy valnou hromadou schváleného rozpočtu MAS,
 schvaluje vnitřní předpisy MAS (mimo statuty a jednací řády valné hromady

a povinných  orgánů  MAS,  tj.  programového  výboru,  kontrolní  komise
a výběrové komise), 

 svolává  valnou  hromadu  nejméně  jedenkrát  ročně,  pokud  tak  neučiní
předseda.

7.9. Výbor MAS Bohumínsko rozhoduje zejména o: 
 uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro

realizaci SCLLD (manažer MAS),
 schvaluje výzvy k podávání žádostí o dotaci,
 vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové

komise,
 zřizování  odborných  pracovních  skupin  k  plnění  některých  úkolů  nebo

k zajištění dlouhodobé specializované činnosti,
 uzavírání dohod a smluv k zabezpečení úkolů, které jsou předmětem činnosti

spolku,
 spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi,
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 kontrole účetní závěrky spolku a účetní evidence, 
 vytvoření zájmových skupin.

7.10. Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti výboru mezi jeho schůzemi vyřizuje
předseda, místopředseda nebo věcně k nim pověřený člen výboru. Přijatá opatření
musí být předložena výboru na jeho nejbližším jednání.

7.11. Předseda  nebo  místopředseda  programového  výboru  zastupují  spolek  navenek
a jednají jménem spolku dle stanov spolku, usnesení valné hromady a programového
výboru.  Podepisování  za  spolek  se  děje  následujícím  způsobem:  „K  názvu  spolku
připojí  svůj  podpis  samostatně  předseda  programového  výboru  nebo  samostatně
místopředseda programového výboru.“

Čl. VIII.
Kontrolní komise

8.1. Kontrolní komise je povinným kontrolním orgánem MAS Bohumínsko.
8.2. Kontrolní  komise plní  rovněž funkci  orgánu pro monitoring a hodnocení projektů  

realizovaných v rámci SCLLD.
8.3. Kontrolní  komise je tvořena členy zvolenými valnou hromadou MAS,  funkce člena

kontrolní  komise  je  neslučitelná  s  výkonem  funkce  v programovém  výboru  či
výběrové komisi.

8.4. Tříčlennou kontrolní komisi volí valná hromada MAS na období maximálně čtyř let,
opakované zvolení je možné. Komisi tvoří předseda a 2 členové. Předsedu volí komise
z řad svých členů, předseda kontrolní komise svolává a řídí zasedání kontrolní komise.
Zvoleného člena spolku,  který je právnickou osobu,  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).

8.5. Kontrolní  komise  se  schází  dle  potřeby,  minimálně  jednou  ročně  a  dále  tehdy,  
požádá-li o to kterýkoliv člen kontrolní komise.      

8.6. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Hlasovací právo  
členů kontrolní komise je rovné. 

8.7. Do kompetence kontrolní komise spadá zejména:
a) kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS,
b) kontrola účelného hospodaření MAS, 
c) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
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d) dohlížení na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly,
standardy MAS a SCLLD, 

e) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS
a kontrola v nich obsažených údajů,

f) svolání  mimořádného  jednání  nejvyššího  orgánu  (valné  hromady)
a rozhodovacího  orgánu  (programového  výboru),  jestliže  to  vyžadují  zájmy
MAS,

g) kontrola  metodiky způsobu výběru projektů  MAS a  její  dodržování,  včetně
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, 

h) provádí monitoring a hodnocení SCLLD  - zpracovává a předkládá ke schválení
rozhodovacímu orgánu (programovému výboru) indikátorový a evaluační plán
SCLLD.

8.8. Kontrolní  komise předkládá jednou ročně valné hromadě zprávu o výsledcích své  
činnosti, valná hromada bere tuto zprávu na vědomí.

Čl. IX.
Výběrová komise

9.1. Výběrová  komise  je  povinným  výběrovým  orgánem  MAS  Bohumínsko.  Výběrová
komise hodnotí a provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií nastavených
Výborem MAS Bohumínsko. Doporučuje pořadí projektů k realizaci dle jejich přínosu
k realizaci záměrů a cílů SCLLD a předkládá tento návrh ke schválení Výboru MAS
Bohumínsko. 

9.2. O počtu členů výběrové komise  rozhoduje  valná  hromada.  Výběrová komise  však
musí  mít  nejméně 7  členů.  Členy  komise  volí  valná  hromada  na  dobu  1  roku  ze
subjektů, které na území MAS Bohumínsko prokazatelně místně působí. Opakované
zvolení  stejných  členů  je  možné.  Výběrová  komise  musí  být  složena  takovým
způsobem, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více
než 49 % hlasovacích práv.  Volba výběrové komise proto musí být organizována tak,
aby byl naplněn tento princip.

9.3. Při  rozhodování  výběrové  komise  je  hlasovací  právo  jejích  členů rovné.  Výběrová
komise  je  usnášeníschopná,  je-li  přítomna  nadpoloviční  většina  jejích  členů.  Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů komise. 

9.4. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu
zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li
členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba,
musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 
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9.5. Funkce  člena  výběrové  komise  je  neslučitelná  s  výkonem  funkce  ve  výboru  či
kontrolní komisi.

9.6. Výběrová komise volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí zasedání výběrové
komise. Předseda výběrové komise zastupuje výběrovou komisi navenek. 

Čl. X.
Kancelář MAS Bohumínsko

10.1. Kancelář  MAS Bohumínsko je  výkonnou administrativní  jednotkou,  která  realizuje
činnosti  k  naplnění  poslání  MAS  Bohumínsko.  Kancelář  plní  pokyny  výboru
a zodpovídá výboru. V čele kanceláře stojí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
(dále  jen  „Manažer  MAS  Bohumínsko“),  který  je  s  MAS  Bohumínsko  v  pracovně
právním vztahu. 

10.2. Manažer MAS řídí práce na realizaci SCLLD, plní věcné úkoly uložené mu usnesením
programového výboru. Jedná za spolek v běžných záležitostech na základě plné moci
v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho funkci. Plní zaměstnavatelské funkce vyplývající
z pracovně právních předpisů vůči ostatním zaměstnancům spolku, zejména uzavírá
nebo ukončuje pracovní poměr.

10.3. Kancelář MAS Bohumínsko realizuje především tyto činnosti: 
a) vypracování návrhu ročních a dlouhodobých programů činnosti MAS Bohumínsko

a zabezpečení jejich realizace, 
b) vypracování návrhu rozpočtu MAS Bohumínsko, 
c) vypracování návrhu zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření spolku, 
d) administrativní podpora činnosti orgánů MAS Bohumínsko, 
e) součinnost s jinými organizacemi, zpracování návrhů hodnocení této součinnosti, 
f) příprava  dohod  a  smluv  k  zabezpečení  úkolů,  které  jsou  předmětem  činnosti

spolku, 
g) podpora  spolupráce  MAS  Bohumínsko  s  národními  a  mezinárodními

organizacemi, 
h) organizování a podpora propagačních, vzdělávacích, osvětových a kulturních akcí

spolku, 
i) zajištění  vedení  ekonomické  agendy  spolku,  realizace  účetní  závěrky  a  účetní

evidence, přičemž účetnictví je vedeno podle zákona o účetnictví (č. 563/1991, ve
znění pozdějších předpisů).
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10.4. V  rámci  zajištění  informovanosti  členů  i  široké  veřejnosti  je  Kancelář  MAS
Bohumínsko povinna vést a pravidelně aktualizovat internetové stránky spolku, které
obsahují minimálně tyto informace: 
a) zřizovací dokumenty MAS Bohumínsko (stanovy, jednací řády orgánů), 
b) aktuální  seznam členů MAS Bohumínsko,  včetně jejich začlenění  do  konkrétní

zájmové skupiny, 
c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba, 
d) mapa územní působnosti MAS Bohumínsko, 
e) výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Bohumínsko, 
f) seznam členů povinných orgánů, 
g) výčet podmínek pro přijetí  členů MAS Bohumínsko,  včetně uvedení  povinností

a práv člena, a formulář přihlášky za člena MAS Bohumínsko, 
h) jméno a kontakt na statutárního zástupce MAS Bohumínsko, 
i) informace o aktuálním dění v MAS Bohumínsko. 

Čl. XI.
Majetkové poměry spolku

11.1. Zdroji příjmu spolku jsou zejména:
a) účelové dotace z veřejných prostředků a fondů EU,
b) dary a dotace od fyzických a právnických osob,
c) úroky z bankovních účtů spolku,
d) výnosy z vlastní činnosti spolku,
e) roční a vstupní členské příspěvky členů spolku.

11.2. Výše  ročního  členského  příspěvku  činí  zpravidla  2,-  Kč  pro  města  a  obce  na
1 obyvatele a 1 000,- Kč pro podnikatelské subjekty a neziskový sektor, pokud výroční
valná hromada pro daný kalendářní rok nestanoví jinak. 

11.3. Roční  členský příspěvek je  splatný nejpozději  do tří  měsíců po dni  konání  výroční
valné hromady, pokud není valnou hromadou stanoveno jinak.

11.4. Výši a splatnost ročního členského příspěvku pro daný kalendářní rok stanoví valná
hromada spolku, přičemž příspěvek jednotlivých členů spolku nemusí být ve stejné
výši.

11.5. Pokud  v  kalendářním  roce,  kdy  jsou  přijímáni  noví  členové,  není  stanoven  roční
členský příspěvek, pak nový člen zaplatí vždy vstupní členský příspěvek ve výši 1 000,-
Kč, který je splatný do tří měsíců od schválení přijetí.
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11.6. Vložené finanční  prostředky uvedené v bodu 1.,  písm. a)  až e),  případně jiné věci
a hodnoty,  se  stávají  majetkem spolku a jeho zdrojem. Mohou být  použity  pouze
k realizaci předmětu činnosti, jak je vymezeno v těchto stanovách.

Čl. XII.
Hospodaření spolku

12.1. Spolek  sestavuje  svůj  rozpočet  a  hospodaří  podle  něj.  Rozpočet  se  sestavuje  na
příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 6 měsíců
po skončení kalendářního roku.

12.2. Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích, dále
vede řádnou a průkaznou evidenci zaplacených ročních členských příspěvků.

12.3. Předseda  programového  výboru  spolku  každoročně  předkládá  valné  hromadě  ke
schválení roční účetní závěrku, případně výroční zprávu a to nejpozději do 6 měsíců
od konce řádného účetního období.

12.4. Činnosti na realizaci SCLLD musí být účetně odděleny od ostatních činností.

Čl. XIII.
Doba trvání spolku

13.1. Místní akční skupina Bohumínsko je zřízena na dobu neurčitou.

Čl. XIV.
Zrušení spolku

14.1. Spolek se zrušuje rozhodnutím valné hromady.
14.2. Spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku. 
14.3. O způsobu majetkového vypořádání rozhodne valná hromada spolku.
14.4. Zůstatek  finančních  prostředků,  které  byly  získány  z  dotací  na  podporu  různých

projektů  a  nejsou ročními  členskými  příspěvky,  a  které  nebyly  plně vyčerpány na
realizaci projektů, bude řádně vyúčtován a vrácen poskytovatelům dotace a nebo dle
dohody s poskytovatelem dotace převeden na právního nástupce.

Čl. XV.
Závěrečná ustanovení
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15.1. Změny nebo doplňky  těchto stanov  lze  provést  pouze na  základě  schválení  valné
hromady  jako  nejvyššího  orgánu  spolku,  a  to  formou  písemného  dodatku  nebo
nového znění stanov.

15.2. Tyto  stanovy  byly  schváleny  valnou  hromadou  spolku  dne  11.  11.  2015. Dnem
schválení  těchto  stanov  se  ruší  platnost  stanov,  které  byly  schváleny  Valnou
hromadou Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. dne 9. 12. 2014. 

Podpis předsedy programového výboru: …………………………………………

Podpis místopředsedy programového výboru: ……………….....……………………..
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