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STANOVY 

spolku Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. 

na základě ustanovení zákona č.89/2012 Sb.  

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Název občanského spolku „Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.          

zkráceně: " KSMASKK" 

(dále jen "spolek") 

se sídlem: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb 

 

Čl. II 

Právní postavení spolku 

1. Spolek dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. 

2. Spolek je právnickou osobou. 

3. Spolek má status prospěšné společnosti. 

 

Čl. III 

Účel spolku 

Spolek byl založen 3 místními akčními skupinami za účelem podpory regionálního rozvoje 

karlovarského regionu a napomáhání všeobecnému rozvoji a vzestupu venkovských oblastí 

Karlovarského kraje a potažmo celé ČR v duchu společenské, kulturní, sportovní a 

environmentální osvěty. Dále za účelem přispívání k udržení a ochraně kulturně-historické 

podoby obcí v návaznosti na tradice a potřeby místních občanů a v souladu s krajinným rázem 

regionu. Účelu spolku bude dosahováno realizací následujících hlavních činností: 

Hlavní činnost spolku: 

1. Zastupování společných zájmů místních akčních skupin Karlovarského kraje.  

2. Prosazování metody CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).  

3. Spolupráce se sdělovacími prostředky. 

4. Spolupráce se samosprávou a státní správou ve směru obnovy a rozvoje venkova. 

5. Spolupráce a podpora občanských a podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji a 

obnově venkova. 

6. Aktivní působení směřující k uznání trvale udržitelného venkovského způsobu života 

a obhajobě podmínek k životu venkovských komunit. 

7. Pracovní setkání v časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob 

při obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a 

financování Programu obnovy venkova a dalších programů týkajících se obnovy 

venkova.  

8. Aktivní realizace projektů k podpoře výše uvedeného účelu.  

9. Zpracování rozvojových dokumentů, studií a strategií. 
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10. Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově 

venkova. 

11. Pořádání odborných přednášek, tematických exkurzí a seminářů k obnově venkova. 

12. Pronájem a půjčování věcí movitých. 

13. Podněcování vzdělávacích a osvětových aktivit všech generací. 

14. Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu. 

 

3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 

podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v 

hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro 

spolkovou činnost včetně správy spolku.  

 

Čl. IV 

Členství 

1. Členem spolku mohou být právnické osoby s působností na území Karlovarského kraje, 

které pracují metodou CLLD a které souhlasí se stanovami a účelem spolku. 

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada spolku. 

3. Členství vzniká dnem podpisu Přihlášky přijetí za člena novým členem a předsedou spolku.     

4. Zánik členství: 

a) vystoupením člena písemným oznámením, 

b) u právnické osoby jejím zrušením, 

c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, 

d) zánikem spolku, 

e) vyloučením z důvodu nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené 

spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě 

upozorněn,    

f) vyloučením na základě vážného porušení povinností vyplývajících z členství.    

 

Čl. V 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti spolku 

b) volit a být volen do orgánů spolku 

c) být informován o činnosti spolku 

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření 

e) účastnit se jednání a valné hromady 

 

2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy spolku 

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 

d) platit členské příspěvky ve stanovené výši, a to vždy do konce druhého měsíce roku, na 

který se příspěvek vztahuje. 
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Čl. VI 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada (orgán nejvyšší) 

b) předseda (orgán statutární) 

 

Čl. VII 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku   

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku zastoupeni svými statutárními zástupci. 

3. Valnou hromadu svolává statutární orgán dle potřeby, nejméně však 3x ročně. Statutární 

orgán svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku. 

V nepřítomnosti předsedy svolává valnou hromadu místopředseda. Valná hromada se 

svolává minimálně 7 kalendářních dnů před jejím konáním, a to buď písemně, nebo e-

mailem. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program zasedání valné hromady, a to 

vhodným způsobem tak, aby byla co nejméně omezena možnost členů se zasedání 

zúčastnit. 

4. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov spolku, 

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a 

roční uzávěrku hospodaření, výši členských příspěvků, splatnost a způsob placení 

členského příspěvku, 

c) volí předsedu a místopředsedu, 

d) rozhoduje o zrušení členství, 

e) rozhoduje o zrušení spolku. 

5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku, o zrušení spolku, o volbě 

statutárního orgánu a o vyloučení člena rozhoduje valná hromada 60% většinou všech 

členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

6. Z každé valné hromady je učiněn zápis ze zasedání nejpozději do 30 dnů od jejího 

ukončení. Zápis pořizuje statutární orgán spolku, případně ten, kdo zasedání předsedal 

nebo ten, koho pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a 

jak, kdy a kde se konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis 

vyhotoven. 

7. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání uložených v sídle spolku. 

Elektronická verze zápisu se zasílá elektronickou poštou všem členům spolku. 

 

Čl. VIII 

Statutární orgán – předseda 

1. Je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

2. Funkční období předsedy a místopředsedy je 5 let. 

3. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 

4. Koordinuje činnost spolku. 

5. Zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady. 

6. Rozhoduje o přijetí za člena spolku. 

7. Předseda zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Podepisování za spolek se děje 

tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda, v případě jeho nepřítomnosti takto 

činí místopředseda. 

8. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášení 

schopná valná hromada, přebírá její pravomoci předseda. 
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9. Valná hromada rovněž volí místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v případě 

jeho nepřítomnosti jako statutární orgán. 

10. Předseda přezkoumává na návrh člena rozhodnutí o jeho vyloučení. 

11. Předseda zastupuje místní akční skupiny Karlovarského kraje ve výboru NS MAS. 

 

Čl. IX 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 

b) výnosy majetku, 

c) členské příspěvky, 

d) příspěvky z veřejných rozpočtů, 

e) příjmy z činností a aktivit uskutečňovaných k naplnění cílů spolku. 

3. Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán, který každoročně předkládá valné 

hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky. 

4. Hospodaření spolku je neziskové. To znamená, že veškerý případný zisk z činnosti spolku 

smí být použit jen na dosažení účelu spolku a realizaci jeho hlavních činností.  

 

Čl. XI 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné 

hromady, 

b) rozhodnutím ministerstva vnitra. 

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 

majetkového vypořádání. Likvidační zůstatek bude nabídnut spolku s obdobným účelem.  

 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku. 

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

 

 

 

V Královském Poříčí                  dne 26.8.2014              Ing. Miroslav Makovička 

             Předseda spolku 

 

 

 …………………………............ 

 

 

 

 
  


