Stanovy KS MAS Moravskoslezského kraje

STANOVY
pobočného spolku Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z. s.

Krajské sdružení NS MAS Moravskoslezského kraje
ČÁST I.
OBECNÁ ČÁST

1.

Článek 1
Název a sídlo pobočného spolku
Název pobočného spolku je „Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin
Moravskoslezského kraje“ (dále jen „KS MAS“).

2.

Oficiální zkratka: KS NS MAS MSK

3.

Sídlo spolku je Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

4.

IČ: 226 10 707

1.

Článek 2
Základní ustanovení
KS MAS je pobočným spolkem Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z. s. v souladu s
ustanovením Článku 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
platném znění.

2.

Národní síť Místních akčních skupin ČR z. s. (dále jen „NS MAS“) je založena jako samosprávný
a dobrovolný svazek členů vedených společným zájmem naplňování účelu NS MAS, který je
uveden v platných stanovách NS MAS a jako zapsaný spolek má postavení hlavního spolku.

3.

KS MAS jako pobočný spolek, neručí za dluhy NS MAS jako hlavního spolku, vyjma případů, kdy
je takové ručení schváleno platným usnesením valné hromady KS MAS. K přijetí takového
usnesení valné hromady KS MAS je zapotřebí 2/3 souhlasu všech členů KS MAS.

Článek 3
Účel KS MAS
Krajské sdružení NS MAS Moravskoslezského kraje je nepolitickou organizací sdružující místní akční
skupiny – členy NS MAS – se sídlem na území Moravskoslezského kraje a usilující o vyvážený rozvoj
území MAS. Poskytuje profesionální servis svým členům, hájí jejich zájmy a zastupuje je ve vztahu
k orgánům státu, samospráv i jiných organizací. Ve své činnosti respektuje zásady komunitně
vedeného místního rozvoje, partnerství a spolupráce se všemi subjekty, které mají zájem napomáhat
venkovu a jeho obyvatelům.
Článek 4
Náplň a hlavní činnosti KS MAS
Hlavní náplní činnosti KS MAS je:
a. hájit a prosazovat zájmy členských MAS působících na území Moravskoslezského kraje ve
vztahu k partnerům z oblasti veřejné správy i sociální a ekonomické sféry, jakož i dalším
subjektům majícím vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje;
b. prosazovat transparentní, rovná a administrativně jednoduchá pravidla pro fungování
MAS;
c. vytvářet podmínky pro rozšiřování vlivu a role MAS při trvale udržitelném rozvoji území
MAS a administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova České republiky;
d. poskytovat podporu a pomoc členům NS MAS působících na území Moravskoslezského
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kraje, které podporu a pomoc potřebují;
e. reprezentovat a zastupovat členy NS MAS působící na území Moravskoslezského kraje na
regionální, národní a mezinárodní úrovni;
f. zajistit výměnu a předávání informací z jednání s orgány veřejné správy a dalšími
spolupracujícími subjekty;
g. poskytovat servis členským MAS v oblasti sběru, zpracování a distribuce statistických a
prostorových dat;
h. průběžně zpracovávat veškeré veřejně dostupné statistické údaje, obecné
charakteristiky, realizovat jejich analýzu, syntézu a porovnání s charakteristikami venkova
jako celku a zpřístupňovat je svým členům k dalšímu odbornému využití;
i. zajišťovat vzdělávání a poradenství pro členskou základnu;
j. provádět vlastní publikační činnost;
k. provádět vlastní vzdělávací činnost;
l. zajišťovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe;
m. propagovat a popularizovat úlohu MAS v rozvoji venkova, a to formou přednášek,
školení, seminářů, výstav, konferencí, publikací;
n. pořádat a spolupořádat regionální, národní a mezinárodní konference, výstavy, exkurze,
soutěže, slavnosti, společenské, kulturní a další akce podporující udržitelnost a
fungování venkova;
o. rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel;
p. organizovat stáže a odborné praxe;
q. spolupracovat na vyváženém a udržitelném rozvoji venkova s obdobnými organizacemi
ze zahraničí;
r. realizovat vlastní projekty.

1.

Článek 5
Vedlejší činnosti KS MAS
Vzhledem k tomu, že provozování hlavní činnosti KS MAS je spojeno s náklady, může pobočný
spolek vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní
činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku KS MAS. Zisk z těchto činností KS MAS
používá výhradně k podpoře hlavních činností KS MAS a k úhradě nákladů na vlastní správu.

2.

O zahájení, ukončení a konkrétním předmětu vedlejší činnosti rozhoduje Výbor KS MAS.

3.

Předmětem vedlejší hospodářské činnosti jsou výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

1.

Článek 6
Členství
Členem KS MAS se stává člen NS MAS se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

2.

Ostatní pravidla členství se řídí pravidly uvedenými ve stanovách NS MAS.
Článek 7
Práva a povinnosti člena KS MAS

1.

Člen má právo:
a. podílet se na činnosti KS MAS a využívat k tomu její orgány;
b. volit a delegovat své zástupce do orgánů KS MAS;
c. účastnit se jednání Valné hromady KS MAS a Výboru KS MAS prostřednictvím svého
zástupce;
d. hlasovat prostřednictvím svého zástupce na jednáních orgánů, jejichž je členem, a tím
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2.

rozhodovat o činnosti KS MAS;
e. obracet se na orgány KS MAS s podněty, návrhy, dotazy apod., a dotčený orgán KS MAS
je povinen je vyřídit;
f. získávat od KS MAS veškeré informace o činnosti KS MAS. Požádá-li o poskytnutí
konkrétní informace o činnosti, musí mu je KS MAS poskytnout. Rozsah poskytovaných
informací stanoví Výbor v souladu s právními předpisy.
g. Navrhuje podání žádosti o dotace a granty se spolufinancováním vycházejícím
z položkového rozpočtu, schváleného Výborem KS MAS;
Člen je povinen:
a. dodržovat stanovy KS MAS a ostatní vnitřní normy KS MAS;
b. plnit rozhodnutí přijatá podle těchto stanov;
c. účastnit se aktivně práce v KS MAS;
d. zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno KS MAS;
e. uhradit členské příspěvky ve stanovené výši.
ČÁST II.
STRUKTURA A ORGÁNY KS MAS
Článek 8
Orgány KS MAS

1.

Orgány KS MAS jsou:
a. Valná hromada KS MAS
b. Předseda KS MAS
c. Výbor KS MAS
d. Kontrolní komise KS MAS

2.

Valná hromada KS MAS, Výbor KS MAS a Kontrolní komise KS MAS rozhodují kolektivně.

3.

Valná hromada KS MAS je nejvyšším orgánem KS MAS.

4.

Předseda KS MAS je individuálním statutárním orgánem KS MAS.

5.

Předseda KS MAS, Výbor KS MAS a Kontrolní komise KS MAS jsou volenými orgány.

6.

Orgány KS MAS vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami. K tomu mohou v
rámci stanovami vymezené působnosti vydávat příslušné vnitřní normy pro svou činnost.

7.

Funkční období volených orgánů je dvouleté a končí kalendářním dnem předcházejícím dni
volby orgánu.

1.

Článek 9
Valná hromada KS MAS
Zástupcem člena KS MAS (dále jen „zástupce člena“) může být pouze osoba fyzická, která je
k členské MAS v postavení statutárního orgánu, nebo je statutárním orgánem dlouhodobě
k zastupování zmocněna. Takový zmocněný zástupce musí být v zaměstnaneckém nebo jiném
obdobném poměru, případně je členem orgánů členské MAS. Zmocnění platí do odvolání
statutárním zástupcem členské MAS.

2.

Jedna fyzická osoba nemůže na Valné hromadě KS MAS zastupovat více členských MAS.

3.

Valná hromada je nejvyšším orgánem KS MAS a každý člen KS MAS má na jednání právo
jednoho hlasu. Nezúčastní-li se jednání Valné hromady KS MAS zástupce člena KS MAS, může
být pro konkrétní jednání mimořádně zastoupen jinou fyzickou osobou z členské MAS na
základě písemné plné moci udělené statuárním orgánem bez úředně ověřeného podpisu.
Taková plná moc má platnost jen pro zastupování na jednom konkrétním jednání Valné
hromady.

4.

Není-li zástupce člena KS MAS na jednání Valné hromady KS MAS přítomen, pozbyl na daném
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jednání Valné hromady KS MAS člen KS MAS hlas.
5.

Jednání Valné hromady KS MAS svolává Výbor KS MAS. Valná hromada KS MAS se schází
nejméně jednou za kalendářní rok. Jednání Valné hromady KS MAS je povinen Výbor KS MAS
svolat v případě, že o to písemně požádala alespoň třetina členů KS MAS a shodla se na
hlavním bodu takového jednání. Výbor KS MAS svolává Valnou hromadu KS MAS nejméně 21
dní před datem jednání. Součástí pozvánky, která je rozeslána obvyklým způsobem všem
členům, je místo, termín a pořad jednání. Všechny podklady ke každému bodu jednání Valné
hromady KS MAS budou k dispozici členům nejpozději 7 dní před termínem konání Valné
hromady KS MAS. Iniciovat svolání Valné hromady KS MAS může rovněž kontrolní komise KS
MAS.

6.

Valná hromada KS MAS je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech
k hlasování oprávněných zástupců členů KS MAS. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba
nadpoloviční většiny přítomných s výjimkou rozhodnutí, která jsou v těchto stanovách výslovně
uvedena s jiným počtem hlasů.

7.

Není-li jednání Valné hromady KS MAS do 20 minut od stanoveného začátku usnášeníschopné,
je ukončeno. V takovém případě ten, kdo původní Valnou hromadu KS MAS svolal, svolá novou
pozvánkou odeslanou ve lhůtě nejdéle patnácti dnů od předchozí Valné hromady KS MAS
náhradní Valnou hromadu KS MAS. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o Náhradní Valnou
hromadu KS MAS. Náhradní Valná hromada KS MAS se musí konat nejpozději do šesti týdnů
ode dne, na který byla Valná hromada KS MAS předtím svolána.

8.

Na Náhradní Valné hromadě KS MAS může být jednáno jen o záležitostech zařazených na
pořad řádného jednání. Náhradní Valná hromada KS MAS je usnášeníschopná při účasti
libovolného počtu členů. Usnesení může Náhradní Valná hromada KS MAS přijmout
nadpoloviční většinou přítomných členů.

9.

Náhradní Valná hromada KS MAS nemůže přijmout usnesení týkající se volby a odvolání členů
orgánů KS MAS a změny stanov KS MAS.

10.

Valná hromada KS MAS rozhoduje o všech záležitostech KS MAS, zejména:
a. volí přímou volbou Předsedu KS MAS, členy Výboru KS MAS a členy Kontrolní komise KS
MAS;
b. schvaluje, mění a doplňuje stanovy KS MAS;
c. schvaluje zaměření činnosti KS MAS na následující období;
d. schvaluje roční rozpočet KS MAS v souhrnných číslech nákladů a výnosů, v případě, že
bude rozpočet navržen jako schodkový, musí Výbor KS MAS předložit Valné hromadě KS
MAS způsob vyrovnání schodku;
e. projednává a schvaluje výsledky hospodaření KS MAS podle rozpočtu, účetní závěrku,
výroční zprávu a zprávu Kontrolní komise k ročním hospodářským výsledkům; v případě
přebytku z hospodaření určuje Valná hromada KS MAS způsob jeho použití;
f.

projednává a schvaluje zprávu Výboru KS MAS o činnosti a dalších úkolech KS MAS;

g. jedná o návrzích Výboru KS MAS a podnětech, připomínkách a návrzích členů;
h. rozhoduje o členském příspěvku členů pro KS MAS a stanoví jejich výši a datum jejich
splatnosti na příslušný rok;
i.

rozhoduje o odvolání Předsedy KS MAS;

j.

rozhoduje o odvolání členů Kontrolní komise KS MAS;

k. rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) majetku KS MAS v hodnotě převyšující
250 000,- Kč;
l.

rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) nemovitého majetku KS MAS.

m. usnáší se o datu zrušení členství pro neplacení členských příspěvků;
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n. schvaluje přijetí úvěru;
o. schvaluje rozpočtové změny navržené Předsedou KS MAS;
11.

Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, který je členům KS MAS rozeslán do 15 dnů od
jednání Valné hromady.

12.

Mimo jednání Valné hromady KS MAS probíhají jednání Setkání KS MAS, které jsou určeny
všem MAS působícím na území Moravskoslezského kraje, a která jsou určena k přenosu
aktuálních informací mezi jednotlivými MAS, NS MAS a dalšími subjekty.

Článek 10
Výbor KS MAS
1. Výbor KS MAS tvoří Předseda KS MAS a tři členové Výboru KS MAS, volení Valnou hromadou KS
MAS, jejich funkční období je dvouleté.
2. Výbor KS MAS zajišťuje činnost KS MAS podle usnesení Valné hromady a v souladu s těmito
stanovami. Za svou činnost Výbor KS MAS odpovídá Valné hromadě KS MAS.
3. Výbor KS MAS se schází podle potřeby, nejméně třikrát ročně.
4. Schůze Výboru KS MAS svolává Předseda KS MAS, a to nejméně 14 dnů před datem jednání.
Součástí pozvánky k jednání, která je rozesílána obvyklým způsobem všem členům KS MAS, je
místo, termín a návrh programu schůze.
5. Schůzi výboru řídí předseda MAS nebo určený člen Výboru KS MAS.
6. Výbor KS je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí platného
usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů. Jednání Výboru KS MAS se může účastnit
předseda Kontrolní komise KS MAS, s hlasem poradním. Členové KS MAS mají právo se jednání
výboru účastnit jako hosté, o účasti dalších osob rozhoduje Výbor KS MAS.
7. Mandát člena Výboru KS MAS v případě rezignace nebo ukončení výkonu funkce, nebo ukončení
poměru k členské MAS skončí a nebude nahrazován do konání valné hromady KS MAS, na níž
proběhne doplňovací volba člena Výboru KS MAS. Funkční období osob zvolených v doplňovací
volbě skončí shodně s původně zvolenými členy příslušného orgánu.
8. Výbor KS MAS zejména:
a. rozhoduje o směrování KS MAS v souladu s těmito stanovami a rozhodnutím Valné
hromady KS MAS;
b. schvaluje o podrobném členění rozpočtu v rámci nákladů a výnosů schválených Valnou
hromadou KS MAS;
c. rozhoduje o náplni činnosti v souladu s těmito stanovami a rozhodnutím Valné hromady
KS MAS,
d. formuluje náplň činnosti a vize v souladu s těmito stanovami a rozhodnutím Valné
hromady KS MAS;
e. navrhuje Valné hromadě KS MAS odvolání Předsedy KS MAS, a to zejména v případě, že
opakovaně hrubě porušil své povinnosti, způsobil KS MAS značnou škodu nebo byl
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, ale i v dalších případech, kdy Výbor KS
MAS shledá, že Předseda KS MAS neplní své povinnosti nebo KS MAS poškozuje; svůj
návrh musí Výbor KS MAS Valné hromadě KS MAS odůvodnit a prokázat;
f. navrhuje a předkládá Valné hromadě KS MAS úpravu a změnu stanov;
g. zřizuje podle potřeb pracovní skupiny a odborné komise, jmenuje jejich členy a
zpravodaje činnosti;
h. schvaluje znění právních aktů, uzavíraných jménem KS MAS s jinými subjekty;
i. dozoruje činnost KS MAS mezi Valnými hromadami KS MAS a zajišťuje úkoly KS MAS; k
tomu může vydávat organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní
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j.

činnost KS MAS;
zodpovídá za odbornou přípravu orgánů KS MAS;

k. schvaluje účast KS MAS v projektech, nebo podání žádosti o podporu ze strany KS MAS
v takových případech, kdy projekt nebo žádost o podporu je přínosná pro většinu členů
KS MAS (viz Článek 5, odst. 4, písm. a) těchto stanov);
rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) movitého majetku KS MAS v hodnotě
převyšující 50 000 Kč do výše hodnoty určené platnými stanovami do pravomoci Valné
hromady KS MAS;
m. schvaluje zadávací dokumentaci zadávacích řízení ve veřejných zakázkách a rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky u těch zakázek, jejichž hodnota převyšuje 250 000,- Kč;
n. schvaluje zadávací dokumentaci zadávacích řízení ve veřejných zakázkách a rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky u těch zakázek, jejichž hodnota nepřevyšuje 250 000,- Kč;
o. navrhuje Valné hromadě KS MAS schválení přijetí úvěru, návrh musí být odůvodněn.
9. Členové Výboru KS MAS jsou povinni jednat ve všech záležitostech s péčí řádného hospodáře, tj.
provádět výkon funkce s potřebnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí. Povinnost loajality
znamená, že jednání člena Výboru KS MAS musí být učiněno v zájmu KS MAS. Péče řádného
hospodáře je výkon vědomé rozhodovací činnosti na základě dostatečných informací, konané v
dobré víře ve prospěch společnosti bez preferování vlastních soukromých zájmů, opírající se o
racionální základy, vykonávané odborně, po všech stránkách profesionálně. V opačném případě
odpovídají členové Výboru KS MAS členům KS MAS za vzniklou škodu v plném rozsahu, v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; odpovědnosti za škodu se nemohou členové
výboru zprostit.
l.

10. Člen Výboru KS MAS je odpovědný ze své činnosti členské základně KS MAS.
11. Z jednání Výboru KS MAS se pořizuje zápis, který se zveřejňuje vhodnou formou (např.
rozesláním členům KS MAS) do 15 dnů od jednání Výboru KS MAS. V zápise se uvádí informace o
hlasování jednotlivých členů výboru jmenovitě.
12. Výbor může v odůvodněných případech přijímat usnesení prostřednictvím hlasování per rollam.
Podrobnosti hlasování per rollam upraví Jednací řád Výboru KS MAS.

1.

Článek 11
Předseda KS MAS
Předseda KS MAS je volen Valnou hromadou KS MAS a jeho funkční období je dvouleté.

2.

Předseda KS MAS se zpravidla stává členem Výboru NS MAS. Valná hromada KS MAS může
určit jinou osobu jako člena Výboru NS MAS, a to hlasováním členů KS MAS. Návrh na oddělení
funkce předsedy KS MAS a člena Výboru NS MAS může podat kterýkoliv člen KS MAS před
volbou orgánů, tento návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů Valné hromady KS
MAS.

3.

V případě rezignace, dočasné či trvalé neschopnosti vykonávat funkci předsedy KS MAS,
vykonává pravomoci předsedy do doby volby nového Předsedy KS MAS Výbor KS MAS.

4.

Předseda KS MAS:
a. zastupuje a reprezentuje KS MAS navenek;
b. odpovídá za plnění úkolů KS MAS;
c. ve vztahu k orgánům státu hájí, ochraňuje a prosazuje zájmy Místních akčních skupin;
d. předkládá Výboru KS MAS návrh rozpočtu pro Valnou hromadu KS MAS;
e. předkládá Výboru KS MAS návrh rozpočtu v členění pro schválení Výborem KS MAS a
odpovídá za plnění rozpočtu schváleného Valnou hromadou KS MAS a Výborem KS MAS;
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f.

připojuje svůj podpis pod smlouvy schválené Výborem KS MAS;

g. řídí a organizuje činnost KS MAS mezi zasedáními Valné hromady KS MAS
a schůzemi Výboru KS MAS;
h. uzavírá smlouvy a dohody v pracovněprávní oblasti po předchozím schválení Výborem KS
MAS.
i.

o své činnosti průběžně informuje Výbor KS MAS a členskou základnu KS MAS;

j.

jedná jménem KS MAS s dalšími subjekty;

k. rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) movitého majetku KS MAS do výše 50 000,- Kč;
l. vystupuje jménem KS MAS v médiích, vydává jménem KS MAS tiskové zprávy;
m. v případech kdy členské MAS či KS MAS jsou nepravdivě negativně označeny v médiích,
vydává tiskové zprávy a informace uvádějící skutečný stav;
n. zajišťuje poskytnutí organizační a funkční podpory a pomoci členským MAS, které o
takovou pomoc požádají.
2. Podepisování dokumentů za KS MAS se děje tak, že k nadepsanému nebo tištěnému názvu KS
MAS připojí podpis předseda. V případě, že je předseda zastoupen výborem dle čl. 12, odst. 2,
připojí k nadepsanému nebo tištěnému názvu KS MAS označení „Výbor KS MAS“ a podpis všech
členů Výboru KS MAS.
3. Je-li zřízena kancelář KS MAS, řídí ji a zodpovídá za její chod Předseda KS MAS.
4. Odvolat Předsedu KS MAS může Valná hromada KS MAS na návrh Výboru KS MAS nebo na návrh
více než 1/3 členských MAS.
5. Funkce Předsedy KS MAS je neslučitelná s funkcí člena Výboru KS MAS anebo Kontrolní komise
KS MAS.
6. Předseda KS MAS je povinen jednat ve všech záležitostech s péčí řádného hospodáře, tj.
provádět výkon funkce s potřebnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí. Povinnost loajality
znamená, že jednání Předsedy KS MAS musí být učiněno v zájmu KS MAS. Péče řádného
hospodáře je výkon vědomé rozhodovací činnosti na základě dostatečných informací, konané v
dobré víře ve prospěch společnosti bez preferování vlastních soukromých zájmů, opírající se o
racionální základy, vykonávané odborně, po všech stránkách profesionálně. V opačném případě
Předseda KS MAS odpovídá KS MAS i členským MAS za vzniklou škodu v plném rozsahu,
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; odpovědnosti za škodu se nemůže
Předseda zprostit.
Článek 12
Kontrolní komise KS MAS
1. Kontrolní komise KS MAS má 3 členy, členy Kontrolní komise NS MAS volí Valná hromada KS
MAS. Funkční období členů Kontrolní komise KS MAS je dvouleté.
2.

Členem se může stát pouze fyzická osoba zastupující členskou MAS ve Valné hromadě. Členy
komise nemohou být členové Výboru KS MAS, Předseda KS MAS ani zaměstnanci Kanceláře KS
MAS (je-li Kancelář KS MAS zřízena).

3. Mandát člena Kontrolní komise KS MAS v případě rezignace nebo ukončení výkonu funkce nebo
ukončení poměru k členské MAS skončí a nebude nahrazován do konání valné hromady KS MAS,
na níž proběhne doplňovací volba. Funkční období osob zvolených v doplňovací volbě skončí
shodně s původně zvolenými členy příslušného orgánu.
4. Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok kontrolu hospodaření a
činnosti KS MAS, řeší sporné záležitosti členů ve smyslu ustanovení těchto stanov. Valné
hromadě KS MAS předkládá komise stanovisko k výsledkům hospodaření KS MAS za uplynulé
účetní období s návrhy na opatření ve finanční oblasti. Kontrolní komise KS MAS má právo a
povinnost upozornit Výbor KS MAS anebo Valnou hromadu KS MAS na zjištěné nedostatky
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v činnosti KS MAS a vyžadovat přijetí opatření k nápravě.
5. Kontrolní komise KS MAS plní rovněž funkci Smírčí komise KS MAS.
6. Kontrolní komise KS MAS předkládá písemné stanovisko k výroční zprávě KS MAS před jejím
schválením Valnou hromadou KS MAS.
7. Kontrolní komise KS MAS má právo iniciovat svolání Valné hromady KS MAS při zjištění porušení
stanov.
8. Kontrolní komise KS MAS volí ze svého středu předsedu, popř. místopředsedu komise.
Předseda má právo zúčastňovat se jednání Výboru KS MAS s hlasem poradním.
9. Kontrolní komise KS MAS se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Je usnášeníschopná,
je-li přítomna nadpoloviční většina členů a usnesení přijímá nadpoloviční většinou všech
zvolených členů komise. Požádat o svolání Kontrolní komise KS MAS a předkládat jí podněty
může každý člen KS MAS.
10. Předseda KS MAS, každý člen Výboru KS MAS, pracovník či zaměstnanec KS MAS je povinen
poskytnout Kontrolní komisi KS MAS veškerou součinnost k její činnosti.
11. Kontrolní komise KS MAS může, v odůvodněných případech, přijmout usnesení prostřednictvím
hlasování per rollam. Podrobnosti hlasování per rollam upraví Jednací řád Kontrolní komise KS
MAS.

Článek 13
Kancelář KS MAS
1. Výbor KS MAS může po odsouhlasení Valnou hromadou KS MAS zřídit kancelář KS MAS pro
zabezpečení administrativních a technických činností KS MAS.
2. Činnost kanceláře KS MAS v takovém případě zajišťují zaměstnanci KS MAS, případně
dobrovolníci.
ČÁST IV.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ KS MAS
Článek 14
Zásady hospodaření KS MAS
1. KS MAS hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně platnými zákony a předpisy
samostatně v rámci své právní osobnosti, vedou o něm účetnictví nebo daňovou evidenci, jiné
záznamy a dokumentaci a mohou majetek mezi sebou vzájemně převádět a disponovat s ním
v rozsahu vlastnických práv.
2. Majetek tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, peněžní prostředky, pohledávky a jiná
majetková práva. Majetek KS MAS včetně peněžních a jiných výnosů může být využit jen k cílům,
k nimž byl spolek vytvořen.
3. Zdroji majetku jsou především:
a. hmotný majetek a majetková práva,
b. řádné a mimořádné členské příspěvky,
c. výnosy z organizovaných aktivit v souladu s posláním KS MAS,
d. dary, dotace, příp. jiné příspěvky od územních samosprávných celků a dalších subjektů,
e. výnosy z vlastní činnosti KS MAS, kapitálových vkladů a úroků.
4. Za hospodaření KS MAS a ověření správnosti hospodaření externím auditem odpovídá Předseda
KS MAS.
Článek 15
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Zrušení, likvidace a zánik KS MAS
1. KS MAS se zrušuje v případě, že v území Moravskoslezského kraje není žádná MAS, která by zde
měla sídlo, nebo rozhodnutím soudu.
2. Zrušením NS MAS v postavení hlavního spolku se zrušuje i KS MAS.
ČÁST V.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16
Závěrečná ustanovení
Tyto Stanovy KS MAS vstupují v platnost a účinnost schválením Valnou hromadou KS MAS
dne 2. března 2017.

Stránka 9 z 9

