
 

 
 

       
 

1 
 

Stanovy 

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek 

 

Článek I. 
 Základní ustanovení  

 
1. Spolek nese název Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek (dále jen „MAS“), ve zkratce lze 

užívat název MAS Podbrněnsko, spolek.  

2. Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.  

3. Sídlem MAS jsou Pohořelice, okres Brno-venkov.  

4. MAS se zakládá na dobu neurčitou. Územní působnost je dána územím obcí, které schválily 

územní příslušnost k MAS.  

5. MAS je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem fyzických a právnických osob, 

založeným na principech metody LEADER.  

 
Článek II. 

Účel a předmět činnosti MAS 
 

1. Posláním MAS je podpora všestranného rozvoje území MAS na bázi využití lidských, přírodních, 
ekonomických zdrojů venkovského regionu MAS na principu vytváření partnerství mezi 
subjekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru.  

2. MAS usiluje o trvale udržitelný rozvoj venkovského regionu MAS Podbrněnska, subjektů a 
obyvatel v MAS sídlících a působících v konkrétních projektech a aktivitách.  

3. Svého poslání bude MAS dosahovat zejména prostřednictvím:  
a) vytvoření, realizace a aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Podbrněnsko , (dále jen „SCLLD“) na území MAS, 
b) vytvářením platformy pro spolupráci při rozvoji území MAS na principu metody 

LEADER,  
c) aktivní podpory zájmu o všestranný rozvoj MAS a kooperaci obyvatel a ostatních 

subjektů v daném venkovském regionu,  
d) podpory a propagace místních neziskových, podnikatelských a veřejných subjektů, 

podpory vzniku a rozšíření sítí mezi danými subjekty,  
e) projektového řízení v rámci SCLLD prostřednictvím principu LEADER, 
f) implementací principu LEADER v územní působnosti MAS,  
g) zajištění administrativní činnosti související s implementací SCLLD a činností MAS,  
h) přípravy a realizací rozvojových projektů,  
i) organizace kulturních a vzdělávacích aktivit, přednášek, seminářů, workshopů, stáží, 

exkurzí související s posláním MAS, 
j) vydávání publikací a propagačních materiálů,  
k) metodické a administrativní projektové pomoci subjektům v území MAS. 

4. MAS může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost. Prostředky získané vedlejší 
hospodářskou činností se nerozdělují a v plném rozsahu se požijí na podporu činnosti hlavní.  
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Článek III. 
Členství 

 
1. Členové MAS se označují jako partneři MAS (dále jen „partneři“). MAS je tvořena partnery 

MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.  

2. Partnerem MAS může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v územní působnosti 

MAS, který souhlasí s účelem a předmětem činností MAS a je rozhodnut, se podle svých 

možností podílet na jejich uskutečňování. Za týchž podmínek se může stát partnerem 

i právnická osoba.  

3. Partnerem MAS může být též osoba, která v území MAS prokazatelně působí, ale nemá zde 

bydliště nebo sídlo. Rozhodnutí o místní působnosti je v kompetenci valné hromady.  

4. Členství (dále jen „partnerství“) je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. 

Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.  

5. Partnerství vzniká přijetím za člena, o kterém na základě podané písemné přihlášky uchazeče 

o partnerství rozhoduje valná hromada.  

6. Každý partner je v MAS zastoupen fyzickou osobou uvedenou na přihlášce nebo zmocněným 

zástupcem. Partneři MAS jsou si rovni v právech a povinnostech dle těchto Stanov.    

7. Každý partner je členem valné hromady a může být volen do ostatních orgánů MAS, avšak 

kromě valné hromady může být členem pouze jednoho voleného orgánu MAS.  

8. Partnerství zaniká: 

a) vystoupením partnera z MAS,  

b) vyloučením partnera z MAS,  

c) smrtí nebo zánikem partnera,  

d) zánikem MAS.  

9. Rozhodnutí o vystoupení partnera z MAS oznámí partner písemně předsedovi MAS 

prostřednictvím kanceláře MAS. Vystoupení partnera nabývá účinnosti marným uplynutím 

lhůty 5 pracovních dní od doručení rozhodnutí předsedovi MAS.   

Předseda vyrozumí valnou hromadu o vystoupení člena na nejbližším zasedání. 

10. MAS může rozhodnout o vyloučení partnera zejména:  

a) opakovaně či závažně porušil své povinnosti podle těchto stanov nebo vnitřních 

rozhodnutí spolku (např. po výzvě k zaplacení členského příspěvku),  

b) dopustil se mimo spolkovou činnost úmyslného trestného činu, byl-li za něj 

pravomocně odsouzen,  

c) veřejně projevuje svoje názory popírající či snižující lidskou důstojnost.  

11. O vyloučení partnera rozhoduje na návrh předsedy valná hromada na svém zasedání.  

12. Veškeré vypořádání vůči členovi, jehož členství zaniklo, proběhne do tří měsíců od usnesení 

valné hromady o ukončení partnerství. 

13. Zánik partnerství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků. 

 
 
 

 



 

 
 

       
 

3 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti partnerů MAS 

 
1. Partner MAS má zejména právo:  

a) účastnit se jednání valné hromady a dalších orgánů, pracovních porad a jednání 

zájmových skupin,   

b) hlasovat na jednání valné hromady a ostatních orgánů, pokud jsou jejich členy,  

c) předkládat návrhy, náměty a podněty všem orgánům MAS, 

d) podílet se na akcích pořádaných MAS,  

e) volit členy a být volen do orgánů MAS, 

f) být začleněn do jedné ze zájmových skupin,  

g) být navržen ke kooptaci,  

h) při sporných záležitostech se obrátit na dozorčí radu MAS. 

 

2. Partner MAS má zejména povinnost:  

a) jednat v souladu s těmito stanovami a usnesením orgánů MAS v mezích jejich 

působnosti a pravomoci,  

b) plnit usnesení přijatá podle těchto stanov a ostatních norem orgánů MAS,  

c) aktivně se podílet na plnění účelu MAS, 

d) přispívat svojí činností k tvorbě a uskutečňování SCLLD,  

e) platit řádně a včas členské příspěvky,  

f) řádně vykonávat svěřené funkce,  

g) chránit majetek MAS, 

h) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS a orgánů MAS, 

dodržovat vůči ostatním partnerům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého 

soužití. 

 
Článek V. 

Orgány MAS 
 

1. MAS je spravována těmito orgány:  

a) valná hromada,  

b) výkonná rada,  

c) předseda, místopředseda,  

d) dozorčí rada, 

e) výběrová komise.  
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Článek VI. 
Valná hromada 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Je tvořena všemi partnery MAS, přičemž veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  

2. Zasedání valné hromady svolává výkonná rada nejméně dvakrát ročně a též vždy, požádá-li 

o to písemně alespoň jedna třetina členů valné hromady.  

3. Valná hromada má zejména tyto pravomoci:  

a) schvaluje stanovy MAS,  

b) rozhoduje o změně stanov MAS, 

c) nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní 

působnosti MAS, 

d) rozhoduje o výši ročního členského příspěvku,  

e) zřizuje výkonnou radu, předsedu a místopředsedu, dozorčí radu a výběrovou komisi, 

určuje pravomoci a působnost těchto orgánů a počet jejich členů,   

f) volí a odvolává členy orgánů MAS,  

g) volí a odvolává předsedu a místopředsedu MAS,  

h) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnerů MAS, 

i) schvaluje způsob vypořádání vůči členovi, jehož členství zaniklo,  

j) schvaluje rozpočet MAS a plán činností MAS, může danou pravomoc delegovat na 

výkonnou radu  

k) schvaluje roční závěrku, 

l) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,  

m) schvaluje jednací řád valné hromady, výkonné rady, dozorčí rady a výběrové komise a 

případné další vnitřní předpisy MAS,  

n) rozhoduje o nabytí a převodu nemovitého majetku,  

o) rozhoduje o založení podnikatelských a nepodnikatelských subjektů podle platných 

právních norem,  

p) rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS 

q) rozhoduje o dalších otázkách, které si valná hromada ke svému rozhodnutí vyhradí. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina partnerů a 

zároveň veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích 

práv. V případě, že není přítomna nadpoloviční většina partnerů nebo je překročena 

přítomnost více než 49 % veřejného sektoru nebo jiné zájmové skupiny, musí výkonná rada 

svolat náhradní valnou hromadu do 30 dnů. Podmínky usnášeníschopnosti jsou stejné jako 

u řádné valné hromady.  

5. Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak 

právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.  

6. Usnesení valné hromady se přijímá veřejným hlasováním. Každý partner má jeden hlas. Pro 

přijetí usnesení na valné hromadě je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.  
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7. Ze zasedání valné hromady se vyhotovuje zápis. Předseda pověří zapisovatele a  ověřovatele 

zápisu. Po ověření bude zápis zveřejněn na webové prezentaci MAS do 10 dní od konání 

zasedání valné hromady.  

 

Článek VII. 
Výkonná rada 

 
1. Výkonná rada je rozhodovacím orgánem ve smyslu Metodiky pro standardizaci místních 

akčních skupin, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Výkonná rada rozhoduje o záležitostech MAS, které nejsou stanovami nebo rozhodnutími 

valné hromady vyhrazeny do působnosti jinému orgánu.   

3. Výkonná rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a 

usneseními valné hromady.  

4. Výkonná rada má zejména tyto pravomoci:  

a) řídí činnost MAS v souladu s posláním a účelem MAS, 

b) schvaluje uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem 

pro realizaci SCLLD (manažerem MAS),  

c) zřizuje kancelář MAS, 

d) schvaluje roční rozpočet pro kancelář MAS, včetně mezd a provozních nákladů,  

e) stanovuje způsob a formu výběru členského příspěvků, ve zdůvodnitelném případě 

může uložit splátkový kalendář nebo přezkoumat výši příspěvku,  

f) schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS (SCLLD), 

včetně změn a dodatků v rámci realizace, 

g) schvaluje evaluační plán SCLLD,  

h) schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace 

na projekty na základě návrhu výběrové komise, 

i) schvaluje způsob hodnocení projektů a výběrová kritéria pro výběr projektů,  

j) navrhuje změny jednacích řádů,  

k) ustanovuje pracovní skupiny,  

l) schvaluje interní normativní akty, zejména směrnice a jejich změny, 

m) svolává a připravuje valnou hromadu nejméně dvakrát ročně,  

n) navrhuje valné hromadě:  

I. koncepci činnosti MAS, 

II. návrh změn stanov, 

III. výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, 

IV. roční závěrku. 

o) vede seznam členů, 

p) ustanovuje a mění zájmové skupiny,  

q) zřizuje územní pracoviště dle potřeby, 

r) kontroluje činnost předsedy, manažera MAS a ostatních členů kanceláře MAS. 
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5. Výkonná rada má 7 členů volených valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor 

ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se 

uplatňuje na složení Výkonné rady. Výkonnou radu tvoří předseda MAS, místopředseda a 5 

členů volených valnou hromadou z řad partnerů MAS. Členství ve výkonné radě je neslučitelné 

s výkonem funkcí v jiných orgánech MAS. 

6. Členové výkonné rady volí ze svého středu předsedu výkonné rady, který zastupuje výkonnou 

radu navenek, řídí a svolává zasedání. 

7. Funkční období členů výkonné rady je čtyřleté, neskončí však dříve, než je valnou hromadou 

zvolena nová výkonná rada. Opětovná volba člena výkonné rady je možná. Kooptace členů je 

možná z řad partnerů MAS, na nejbližším zasedání valné hromady je výběr kooptovaného člena 

potvrzen nebo je valnou hromadou zvolen nový člen.  

8. Člen výkonné rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 

předsedovi. V takovém případě skončí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení 

projednala nebo měla projednat na řádném jednání výkonná rada. Výkonná rada je povinna 

projednat odstoupení člena na nejbližším jednání. 

9. Je-li členem výkonné rady fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního 

předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem výkonné rady právnická osoba, 

musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

10. Pokud ze své funkce odstoupí člen nebo je odvolán, může předseda kooptovat nového člena 

do výkonné rady dle podmínek stanovených v tomto článku v bodě 5. Podmínky odvolání jsou 

uvedeny v článku III bod 9. Funkční období kooptovaného člena je do nejbližší valné hromady, 

kde jej valná hromada potvrdí nebo zvolí nového člena.  

11. Výkonnou radu svolává a vede předseda MAS, nejméně však třikrát ročně. Předseda svolá 

jednání výkonné rady, pokud je to nutné nebo o to požádají písemně alespoň tři členové 

výkonné rady.  

12. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů.  

13. Usnesení výkonné rady se přijímá hlasováním, každý člen má jeden hlas, hlasy jsou si rovné. 

Pro přijetí usnesení výkonné rady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.   

14. Výkonná rada se může usnést též hlasováním mimo zasedání s použitím komunikace na dálku 

(zejména mailovou komunikací), v tom případě je její usnesení přijato, vysloví-li se souhlasně 

nadpoloviční většina členů výkonné rady, a to do 3 pracovních dní od začátku hlasování. Dané 

usnesení bude vloženo do zápisu na nejbližším jednání výkonné rady.  

15. Z jednání výkonné rady se vyhotovuje zápis.  Předseda pověří zapisovatele, určí jednoho 

ověřovatele a do 10 pracovních dní od konání jednání výkonné rady bude zápis zveřejněn na 

webové prezentaci MAS.   

 

Článek VIII. 
Předseda, místopředseda 

 
1. Předseda MAS je statutárním orgánem spolku, je oprávněn jednat jménem MAS a právně 

jednat při zajišťování řízení a činnosti MAS.  
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2. Předsedu volí a odvolává valná hromada. Předseda je odpovědný za svoji činnost valné 

hromadě.  

3. Funkční období předsedy je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvolen nový předseda. 

Opětovná volba předsedy je možná.  

4. Předseda se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, 

usneseními valné hromady a usneseními výkonné rady.  

5. Předseda může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výkonné radě. 

Výkon funkce předsedy končí dnem, kdy jeho odstoupení projedná nebo měla projednat valná 

hromada. Po skončení výkonu funkce předsedy nastupuje na jeho místo místopředseda. 

Kooptace na funkci předsedy není možná.  

6. Předseda může pověřit zastupováním MAS v konkrétních právních jednáních místopředsedu, 

popřípadě manažera MAS. 

7. Pro místopředsedu platí obdobné ustanovení tohoto článku.  

 
Článek IX. 

Dozorčí rada 
 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem podle Metodiky pro standardizaci Místních akčních 

skupin, ve znění pozdějších předpisů 

2. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a 

usneseními valné hromady, popřípadě i usneseními výkonné rady.  

3. Dozorčí rada má zejména tyto pravomoci:  

a) kontroluje dodržování zákonů, obecně závazných právních předpisů, platných pravidel 

a standardů MAS, interních normativních aktů MAS, těchto stanov, rozhodnutí valné 

hromady a SCLLD, 

b) projednává roční nebo mimořádnou účetní závěrku, výroční zprávu o činnosti a 

hospodaření MAS a podává o výsledku zprávu valné hromadě,  

c) nejméně jednou ročně podává zprávu o výsledcích kontrolní činnosti valné hromadě, 

d) předkládá valné hromadě i výkonné radě svá vyjádření, doporučení, podněty a návrhy 

na usnesení,  

e) dohlíží na vedení účetnictví a ostatní činnost MAS,  

f) přezkoumává výkon působnosti výkonné rady,  

g) může se účastnit jednání výkonné rady, bez hlasovacího práva, 

h) svolává mimořádné zasedání valné hromady a jednání výkonné rady, jestliže to 

vyžadují zájmy MAS,  

i) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování 

odvolání žadatelů proti výběru MAS,  

j) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD,  

k) zpracovává a předkládá ke schválení výkonné radě indikátorový a evaluační plán 

SCLLD,  
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l) rozhoduje o sporných záležitostech, případném odvolání proti usnesení orgánů nebo 

proti předvýběru projektů výběrovou komisí.  

4. Dozorčí rada má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou z partnerů MAS, 

zároveň veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích 

práv. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v dalších orgánech MAS, vyjma valné 

hromady.   

5. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté, neskončí však dříve než je zvolena nová dozorčí 

rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.  

6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který zastupuje dozorčí radu 

navenek, řídí a svolává zasedání, pořizuje zápis nebo pověřuje zapisovatele.   

7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručené předsedovy 

MAS. V takovém případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho odstoupení 

projednala nebo měla projednat valná hromada. Kooptace člena není možná.  

8. Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, 

jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 

9. Je-li členem dozorčí rady fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního 

předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, musí 

tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.   

10. Pokud odstoupí ze své funkce jeden člen dozorčí rady, pracuje dále dozorčí rada do nejbližšího 

zasedání valné hromady. Pokud odstoupí více členů dozorčí rady, musí být do 30 dnů svolána 

valná hromada, kde bude volena nová dozorčí rada.  

11. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně, svolává ji předseda dozorčí rady.  

12. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna aspoň nadpoloviční většina členů. 

13. Usnesení dozorčí rady se přijímá hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý 

člen má jeden hlas, hlasy jsou si rovné. 

14. Z jednání dozorčí rady se vyhotovuje zápis. Předseda dozorčí rady pověří zapisovatele Do 7 

pracovních dní od konání dozorčí rady zápis zveřejněn na webové prezentaci MAS.   

 

 Článek X.  
Výběrová komise 

 
1. Výběrová komise je výběrovým orgánem podle Metodiky pro Standardizaci místních akčních 

skupin, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Výběrová komise se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito 

stanovami a metodikou pro předvýběr projektů MAS. 

3. Výběrové komise provádí nezávislý předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, 

navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.  

4. Výběrová komise má 13 členů volených ze subjektů a osob, které na území MAS prokazatelně 

působí. Členy jmenuje na svém zasedání valná hromada. Veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje ve 

složení výběrové komise.  
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5. Ze svých členů volí výběrová komise předsedu výběrové komise, který jedná za daný orgán 

MAS.  

6. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu 

zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.  

7. Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 

právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem výběrové komise 

právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.   

8. Výběrová komise si volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání výběrové 

komise a pořizuje zápis.  

9. Funkční období výběrové komise je dvouleté, a to vždy do nejbližšího zasedání valné hromady, 

která jmenuje nové členy výběrové komise. Opakované zvolení členů je možné.  

10. V případě zvolení člena výběrové komise ze soukromého sektoru do funkce starosty obce 

(nebo jmenování do funkce statutárního zástupce jiného partnera příslušného k veřejnému 

sektoru) musí člen o této skutečnosti neprodleně informovat MAS písemnou formou. Jeho 

členství ve výběrové komisi zaniká ke dni zvolení do této funkce.  

11. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Upřesnění výběrového postupu je upraveno 

v metodice pro výběr projektů MAS.  

12. Jednání výběrové komise se mohou účastnit bez hlasovacího práva zaměstnanci MAS, kteří 

zajišťují administrativní činnosti.  

13. Z jednání výběrové komise se vyhotovuje zápis. Předseda pověří zapisovatele a  ověřovatel.  

do 7 pracovních dní od konání jednání výběrové komise bude zápis zveřejněn na webové 

prezentaci MAS.  

 
Článek XI. 

Manažer MAS 
 

1. Manažer MAS není orgánem MAS je představitel kanceláře MAS a vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD.  

2. Manažer MAS se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, 

usneseními valné hromady, usneseními výkonné rady a dozorčí rady.  

3. Manažer MAS vykonává zejména tyto činnosti:  

a) řídí a vede zaměstnance MAS, 

b) navrhuje předsedovi MAS zaměstnance kanceláře MAS,  

c) připravuje podklady pro jednání orgánů MAS ve spolupráci s předsedou MAS, 

předsedou výkonné rady, předsedou dozorčí rady a předsedou výběrové komise, 

d) může se účastnit všech zasedání orgánů MAS (bez hlasovacího práva), 

e) organizačně a administrativně zajišťuje projektové řízení dle pravidel poskytovatelů, 

f) odpovídá za webovou prezentaci MAS,  

g) aktivně podporuje kooperaci a spolupráci subjektů v MAS, 

4. Manažer MAS nemůže být členem žádného orgánu MAS, dle článku V. těchto Stanov.  

 



 

 
 

       
 

10 
 

Článek XII. 
Kancelář MAS 

 
1. Výkonná rada zřizuje Kancelář MAS, schvaluje roční alokaci na mzdové a provozní náklady 

kanceláře.  

2. Kancelář MAS zabezpečuje administrativní a technickou činnost MAS.  

3. Vedoucím kanceláře je manažer MAS. 

4. Činnost kanceláře MAS zajišťují zaměstnanci MAS, členové orgánů, popřípadě dobrovolníci.  

5. Kancelář vykonává zejména tyto činnosti:  

a) zabezpečuje administrativní zázemí orgánům a představitelům orgánů MAS,  

b) komunikuje s partnery a ostatní veřejností,  

c) zřizuje a aktualizuje webovou prezentaci MAS,  

d) vede aktuální seznam partnerů a zájmových skupin MAS v kooperaci s předsedou 

MAS,  

e) připravuje podklady do výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,  

f) vede seznam členů orgánů MAS,  

g) zabezpečuje animační činnosti v rámci své působnosti.  

6. Pracovně právní vztahy se zaměstnanci uzavírá a rozvazuje po projednání s manažerem MAS 

předseda MAS. 

 
Článek XIII. 

Majetek a hospodaření MAS 
 

1. MAS hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Majetek 

je evidován dle platné právní úpravy.  

2. Majetek tvoří hmotný i nehmotný majetek, fondy, peněžní prostředky, dluhy a jiná majetková 

práva. Majetek může být využit jen k poslání a předmětu činnosti MAS.  

3. Zdrojem majetku jsou zejména: 

a) hmotný majetek a majetková práva,  

b) řádné a mimořádné členské příspěvky, 

c) výnosy z organizovaných aktivit v souladu s posláním MAS,  

d) dary, dotace, popř. jiné příspěvky od územně samosprávných celků a dalších 

subjektů,  

e) výnosy z vlastní činnosti MAS.  

4. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou.  

5. Za řádnou evidenci majetku a účetnictví odpovídá předseda MAS. 

6. Činnosti a služby související s realizací SCLLD jsou poskytovány zdarma, resp. neziskově. Tyto 

činnosti a služby jsou účetně odděleny od ostatních činností.  
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Článek XIV. 
Zvláštní a závěrečná ustanovení 

 
1. MAS se zrušuje usnesením valné hromady, jak je uvedeno v článku VI. těchto stanov. Bylo-li 

rozhodnuto o zrušení MAS, jmenuje výkonná rada neprodleně likvidátora. Výkonná rada též 

rozhodne o použití likvidačního zůstatku, a to na účel co nejbližšímu účelu MAS.  

2. Tyto stanovy nabyly platnosti schválením valnou hromadou.  

 

V Pohořelicích dne 11. 6. 2020 

 

 

 

Mgr. Ondřej Veselý v.r. 

Předseda MAS Podbrněnsko 

 


		2020-06-11T20:49:50+0200
	Mgr. Ondřej Veselý




