STANOVY SPOLKU
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
I.
Název a sídlo spolku
1. Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. (dále jen „MAS Kyjovské Slovácko v pohybu“ nebo
„spolek“) má sídlo v Kyjově
Anglický ekvivalent jeho názvu zní „Kyjovské Slovácko in Motion“.
2. IČ: 26659778
3. Název je stanoven s ohledem na charakteristiku a geografii.

II.
Povaha spolku
1. V souladu s § 3045 odst. 1 občanského zákoníku je Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
považováno za spolek. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně pod spisovou značkou L 10404/RD7/KSBR
2. Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením fyzických a právnických
osob, které spojuje zájem na všestranném rozvoji regionu Kyjovského Slovácka. Přitom
dbá na zachování vyváženého vztahu podmínek pro příznivé přírodní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost jeho obyvatel s využitím místních kulturních a
přírodních zdrojů a jejich zachování pro další generace. Účelem spolku je rozvoj regionu
na vymezeném území (dle odst. 3.)
Spolek je místní akční skupinou („MAS“) ve smyslu příslušných předpisů a metodik.
Představuje místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na
území obcí, jež udělily souhlas se zařazením do území působnosti SCLLD

III.
Činnosti spolku
a) komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD);
b) výběr, administrace a kontrola projektů realizovaných v rámci metody Komunitně
vedeného místní rozvoje;
c) administrativní, organizační a poradenská pomoc při rozvoji území Kyjovského
Slovácka a zpracování rozvojových projektů;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

propagační a popularizační a publikační činnost k tématu regionálního rozvoje;
aktivity v oblasti vzdělávání (projekty, osvěta, přednášky, semináře, výstavy);
informační činnost a osvěta;
zprostředkování zahraničních kontaktů a partnerů;
zajišťování monitoringu území, vyhotovování analýz a strategických plánů;
komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu;
komunikace s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu;
podpora rozvoje občanských iniciativ na místní, regionální i mezinárodní úrovni;
zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v území včetně zajišťování příslušných
finančních zdrojů.

IV.
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být každá právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která má
trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu v některé z obcí regionu Kyjovského Slovácka, nebo
na území regionu prokazatelně působí a která souhlasí se stanovami spolku, dodržuje tyto
stanovy a usnesení orgánů spolku. Členové spolku jsou osoby, které zastupují veřejné a
soukromé místní socioekonomické zájmy.
2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou
spolku. O přijetí rozhodují členové spolku na časově nejbližší valné hromadě většinou
hlasů všech přítomných členů.
3. Spolek vede seznam členů. Za vedení seznamu členů odpovídá předseda spolku.
4. V seznamu členů vede spolek tyto údaje:
a) u fyzické osoby
a. příjmení a jméno,
b. datum narození,
c. trvalé bydliště,
d. identifikační číslo, jedná-li se o osobu podnikající,
b) u právnické osoby
a. název, sídlo a identifikační číslo,
b. osoba zastupující právnickou osobu při výkonu členských práv,
c. osoba jednající jako statutární orgán,
c) kontaktní údaje – telefon, e-mail, webová stránka,
d) příslušnost k veřejnému sektoru, příslušnost k zájmové skupině,
e) vznik a ukončení členství ve volených orgánech spolku,
f) datum vzniku členství ve spolku,
g) datum skončení členství ve spolku,
5. Na webových stránkách spolku se zveřejní z údajů vedených v seznamu členů se
souhlasem člena jméno a příjmení u fyzické osoby, název a sídlo u právnické osoby,
identifikační číslo, kontaktní údaje.
6. Členové spolku tvoří zájmové skupiny. Zájmové skupiny MAS spolek definuje ve
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje („SCLLD“). Příslušnost k dané zájmové
skupině definuje člen podle své převažující činnosti. Člen může být příslušný pouze
k jedné zájmové skupině.
7. Člen spolku má právo:
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a) zúčastnit se valné hromady;
b) být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat
návrhy a klást otázky;
c) být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod,
plynoucích z členství.
8. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy a další vnitřní předpisy, plnit rozhodnutí orgánů spolku;
b) zaplatit členský příspěvek dle rozhodnutí valné hromady;
c) účastnit se zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
d) chovat se čestně vůči spolku
9. Člen vykonává svá práva osobně. Člen-právnická osoba vykonává svá práva a povinnosti
fyzickou osobou, kterou k tomu zmocnila, nebo svým statutárním orgánem.
10. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho jednání
bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:
a) napomenutí člena spolku; napomenutí provede písemně monitorovací a kontrolní
komise;
b) vyloučení ze spolku rozhodnutím valné hromady; při vyloučení člena spolek
postupuje podle § 239 - § 240 občanského zákoníku.
11. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením – na základě písemného oznámení o vystoupení předsedovi spolku;
b) vyloučením – o vyloučení rozhoduje valná hromada;
c) zánikem člena – právnické osoby;
d) úmrtím člena – fyzické osoby;
e) zánikem spolku.

V.
Organizační uspořádání
Organizační strukturu spolku tvoří:
a) valná hromada;
b) předseda a místopředseda;
c) výkonná rada;
d) výběrová komise;
e) monitorovací a kontrolní komise.

VI.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, přičemž
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích
práv. Splnění této podmínky se zjišťuje jako podmínka usnášeníschopnosti při každé valné
hromadě a musí být zaznamenáno v zápise z valné hromady. Jednání valné hromady je
upraveno Jednacím řádem.
2. Valnou hromadu svolává nejméně 1x ročně písemně výkonná rada, předseda spolku nebo
monitorovací a kontrolní komise. Valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně
nejméně jedna třetina členů spolku.
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3. Valná hromada má následující pravomoci:
a) rozhoduje o vzniku členství ve spolku a o vyloučení člena ze spolku;
b) zřizuje povinné orgány (rozhodovací, kontrolní a výběrový orgán)
c) volí všechny ostatní orgány spolku, resp. jejich členy a dále určuje počet jejich
členů, jejich působnost a pravomoci, způsob jejich volby a odvolání a způsob
jednání;
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření, rozpočet a koncepci
hospodaření spolku;
e) doplňuje a mění stanovy spolku;
f) vydává a mění jednací řád valné hromady a další vnitřní předpisy spolku;
g) schvaluje výši členských příspěvků;
h) rozhoduje o přeměně, fúzi a zrušení spolku;
i) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů zejména kritéria výběru projektů;
j) schvaluje SCLLD a nese zodpovědnost za její provádění a distribuci veřejných
prostředků.
4. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada do 30 minut po oznámeném termínu
zahájení jejího jednání, ukončí předseda nebo místopředseda spolku zasedání valné
hromady a zahájí zasedání náhradní valné hromady s totožným programem. Na program
náhradní valné hromady nelze zařazovat další v původním programu řádné valné hromady
neuvedené body jednání.
Náhradní valná hromada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů při
současném dodržení pravidla dle odst. 1.
5. V ostatním se jednání valné hromady řídí ustanoveními §249-254 občanského zákoníku a
v podrobnostech, které občanský zákoník neupravuje, jednacím řádem, schváleným
valnou hromadou.

VII.
Předseda a místopředseda spolku
1.

2.
3.
4.
5.

Předseda je statutárním orgánem spolku. Je volen valnou hromadou na návrh orgánů nebo
členů spolku. Řídí jednání valné hromady a zajišťuje plnění jejích rozhodnutí. Předseda
je odpovědný valné hromadě.
Předseda řídí a organizuje činnost spolku mezi zasedáními Valné hromady a schůzemi
Výkonné rady a je zodpovědný za činnost kanceláře MAS.
Předsedovi náleží veškeré pravomoci, které nejsou zákonem a těmito stanovami svěřeny
jinému orgánu spolku.
Předsedu zastupuje místopředseda na základě plné moci s vymezením rozsahu zástupčího
oprávnění.
Místopředseda je volen valnou hromadou na návrh orgánů nebo členů spolku.
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VIII.
Jednání za spolek
1. Spolek zastupuje navenek a navenek za něj jedná samostatně předseda.

IX.
Výkonná rada
1. Výkonná rada má sedm členů, z toho pět členů volených valnou hromadou a předsedu a
místopředsedu, kteří jsou členy výkonné rady z titulu funkce.
2. Výkonná rada je rozhodovacím orgánem spolku ve smyslu metodiky.
3. Předseda vykonává současně pravomoci předsedy výkonné rady; svolává a řídí zasedání
výkonné rady.
4. Výkonná rada:
a) schvaluje uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím
zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
b) schvaluje výzvy k podávání žádosti ve smyslu metodiky;
c) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu
výběrového orgánu;
d) nejméně jednou ročně svolává zasedání valné hromady,
e) rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin.

X.
Výběrová komise
1. Výběrová komise má 10 - 15 členů volených valnou hromadou.
2. Výběrová komise je výběrovým orgánem ve smyslu metodiky.
3. Členové výběrové komise jsou voleni z řad členů spolku případně ze subjektů, které na
území spolku místně působí.
4. Doba mandátu je jeden rok, opakované zvolení je možné.
5. Členové výběrové komise volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání
výběrové komise.
6. Výběrová komise je ustavena za účelem předvýběru vhodných projektů – na základě
objektivních kritérií navrhuje jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.
7. Rozhodnutí výběrové komise se přijímají na základě stanovených kriterií a bodovacího
systému, schválených valnou hromadou formou vnitřního předpisu spolku.
8. O jednání výběrové komise musí být sepsán zápis.

5

XI.
Monitorovací a kontrolní komise
1. Monitorovací a kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku ve smyslu metodiky.
Má 5 členů volených valnou hromadou.
2. V případě, že monitorovací a kontrolní komise zjistí nedostatky, je oprávněna svolat
mimořádnou valnou hromadu. Takto svolaná valná hromada musí projednat
připomínky monitorovací a kontrolní komise a přijmout opatření k nápravě.
3. Monitorovací a kontrolní komise podává nejméně jedenkrát ročně zprávu o výsledcích
své kontrolní činnosti valné hromadě spolku.
4. Do působnosti monitorovací a kontrolní komise náleží dále:
a) projednávat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku;
b) dohlížet na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly,
standardy MAS a SCLLD;
c) svolávat mimořádné jednání výkonné rady, jestliže to vyžadují zájmy spolku;
d) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů;
e) provádět monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení
výkonné radě indikátorový a evaluační plán SCLLD).
5. Pří výkonu svých kontrolních pravomocí mohou členové Monitorovací a kontrolní
komise nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku týkajících se činnosti MAS
a kontrolovat v nich obsažené údaje.
6. Členové Monitorovací a kontrolní komise volí ze svých řad předsedu. Předseda
svolává a řídí zasedání Monitorovací a kontrolní komise.

XII.
Společná ustanovení o orgánech spolku
1. Funkční období všech volených orgánů spolku je dvouleté, vyjma Výběrové komise,
která má jednoleté funkční období. V případě uplynutí funkčního období daná osoba
vykonává funkci až do okamžiku zvolení jejího nástupce, ne však déle než 3 měsíce.
Opětovná volba, vyjma Monitorovací a kontrolní komise, je možná.
2. Je-li členem voleného orgánu spolku 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.
3. Členové volených orgánů jsou, nestanoví-li tyto stanovy jinak, volení vždy z řad členů
spolku.
4. Kolektivní orgán spolku rozhoduje ve sboru. Při rozhodování je hlasovací právo jeho
členů vždy rovné, nestanoví – li tyto stanovy jinak. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro
návrh nadpoloviční většina všech přítomných členů orgánu, nestanoví-li tyto stanovy
jinak. Kolektivní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů. O jednání kolektivního orgánu spolku musí být učiněn zápis. Za kolektivní
orgány jsou považovány všechny orgány spolku, vyjma předsedy a místopředsedy
spolku.
5. Jeden člen může být kromě valné hromady pouze členem jednoho povinného orgánu
MAS (výkonná rada, monitorovací a kontrolní komise, výběrová komise).
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6. Ve volených orgánech spolku (s výjimkou kontrolního orgánu) veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Toto
pravidlo se naplňuje ve skladbě členů těchto orgánů. Při rozhodování je hlasovací
právo členů těchto orgánů rovné, nestanoví – li tyto stanovy jinak. Při rozhodování o
výběru projektů musí být dále dodržena podmínka, že nejméně 50 % hlasů mají
členové, kteří nenáleží k veřejnému sektoru. Je-li členem orgánu spolku právnická
osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu
zastupuje člen jejího statutárního orgánu resp. statutární orgán.
7. Orgány spolku jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
8. V případě nebezpečí z prodlení může volený kolektivní orgán rozhodovat hlasováním
„per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle
předseda orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem,
kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu, při dodržení pravidla odst. 6 čl.
XII. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším
zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od
posledního zasedání orgánu.
9. Jednání volených kolektivních orgánů s výjimkou výběrové komise se mohou jejich
členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý
průběh jednání.
10. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který
návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů
orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno
zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.
11. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně; u právnické osoby fyzickou
osobou, kterou člen-právnická osoba k svému zastupování při výkonu funkce
zmocnila, jinak právnickou osobu zastupuje její statutární orgán.

XIII.
Hospodaření spolku
1. Majetek spolku vzniká zejména z příspěvků členů, grantů, dotací, nadačních příspěvků
a darů, případně příjmů z vlastní činnosti spolku.
2. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR.
3. Koncepci hospodaření a rozpočet spolku schvaluje valná hromada na návrh výkonné
rady.
4. Výdaje (náklady) spolku jsou zaměřeny zejména na naplňování účelu spolku
specifikovaného v čl. III těchto stanov.
5. Činnosti na realizaci SCLLD musí být účetně odděleny od ostatních činností spolku.

XIV.
Zrušení, likvidace a zánik spolku
1. O zrušení spolku může rozhodnout valná hromada nebo se spolek zrušuje rozhodnutím
soudu z důvodů stanovených §268 občanského zákoníku.
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2. Valná hromada rozhoduje o zrušení spolku hlasy 2/3 všech členů spolku.
3. V případě, že zrušením spolku nepřechází jeho případný majetek na právního
nástupce, jmenuje valná hromada likvidátora, který vypořádá závazky a pohledávky
spolku. Po ukončení likvidace likvidátor zajistí převedení likvidačního zůstatku na
jinou právnickou osobu dle rozhodnutí valné hromady, která má obdobný účel jako
spolek.
4. Při likvidaci postupuje likvidátor podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
5. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

XV.
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy ČR
týkající se spolků.
2. Toto nové úplné znění stanov v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.
V Kyjově dne 19. 11. 2015
Předseda: Anna Čarková
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