Podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnera MAS
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 posláním a účelem MAS a je rozhodnut se, podle svých možností,
podílet na jejich uskutečňování. Za týchž podmínek se může stát partnerem i právnická
osoba.
3. Členství (dále jen „partnerství“) je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství.
Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.
4. Partnerství vzniká přijetím za člena, o kterém na základě podané písemné přihlášky uchazeče
o partnerství rozhoduje valná hromada.
5. Každý partner je v MAS zastoupen fyzickou osobou uvedenou na přihlášce nebo zmocněným
zástupcem. Každý partner má jeden hlas, hlasy jsou si rovné.
6. Každý partner je členem valné hromady a může být volen do ostatních orgánů MAS, avšak
může být členem pouze členem jednoho orgánu MAS.
7. Partnerství zaniká:
a) vystoupením partnera z MAS,
b) vyloučením partnera z MAS,
c) smrtí nebo zánikem partnera,
d) zánikem MAS.
8. 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.
9. 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.
10. O vyloučení partnera rozhoduje na návrh předsedy valná hromada na svém zasedání.
11. Veškeré vypořádání vůči členovi, jehož členství zaniklo, proběhne do tří měsíců od usnesení
valné hromady o ukončení partnerství.
12. Zánik partnerství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků.

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 a poslání 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.

