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" MAS VLADAR o.p.s.
{' Sídlo: Karlovarská 6,364 53 Valeč

lČ:264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Statut MAs Vladař o.p.s.
článek l.

Základní ustanovení

Dne 28.11.2005 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vladař o.p.s' (dále jen
Společnost). Tento statut upravuje právní poměry této Společnosti.
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Název Společnosti: MAS Vladař o. p, s.

Sídlo Společnosti: Karlovarská 6,364 53 Valeč
lČ 264 04 818

Právní forma 5polečnosti : obecně prospěšná společnost
5polečnost byla dne t.2.2006 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským
soudem v Plzni do oddílu o, vložky č. 93.
Doba trvání Společnosti: Společnost je zaloŽena na dobu neurčitou.
Zakladateli Společnosti jsou:

JUDr. Radan Večerka
Věra Vernerová
lng. Zdeněk Mach
lng. Jaroslav Vojta
lvo Husinecký
Jan Fronc

Mgr. František Kuna

PhDr. Petr Sušanka

lng. Zdeněk Vukliševič

Stružná 1'12, 364 72 Stružná
Radonice 2I2,431" 55 Radonice
široká 35, 364 53 Valeč
Hradební 53,364 52 Žlutice
Plzeňská 344,364 01 Toužim
Růžová 93,364 55 Valeč
Krásný Dvůr 17o, 439 72 Krásný dvŮr

Husova L53' 364 55 Valeč
Chýšská 44,439 83, Lubenec

B.

9.

10.

Zakládací smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakládací smlouva ze dne 28.1'1'.2005 V aktuálně
platném znění.
Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, V aktuálně platném znění. Nařízeními se rozumínařízení t3o3/2o13 (zejm. čl. 34) a 1'305l2aB
(zejm. čl. 42)"

Územní působnost Společnosti je definována na základě písemného souhlasu měst, obcí nebo Členů
Společnosti s realizací strategických plánů rozvoje Společnosti na jejich území. Území působnosti Společncsti
má 10 000 až 100 000 obyvatel a města s max. 25 000 obyvateli'

článek ll.
Druh obecně prospěšných služeb

bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického vyuŽití krajiny
ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
Služby při financování projektů k rozvoji regionu

Posuzování projektů k rozvoji regionu

Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu

Příprava informačních a metodických materiá|ů a školních pomůcek
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k) Výchova, vzdělávánía informovánídětí a mládeže
l) Vzdělávánídospělých
m) Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
n; Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje

o) Provoz informačního centra (lC) - koordinace a rozvoj
p1 činnosti spojenésespoluprací sorgánystátníspráVyasamospráVpři spolupráci narozvoji regionu
q) Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu

článek lll.
orgány 5polečnosti

Společnost vytváří k zabezpečení sVé činnosti tyto orgány:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1,1.

Správní rada

Dozorčí rada

Ředitel

Plénum
Programový výbor
Monitorovací výbor
Výběrová komise
MAS Vladař
Valná hromada MAS

článek lV.
5právní rada

Správní rada má 9 členů, funkčníobdobíjejích č|enů je tříleté. členové správní rady mohou být jmenováni do
funkce i opakovaně'
Členem spráVní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
V pracovně právním vztahu ke Společnosti může být nejvýše třetina členů správní rady'
Členství Ve spráVní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě Společnosti.
Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování
je hlasovací právo členů rovné' Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Správní rada je usnášení schopná,
je-li přítomna nadpolovičnívětšína jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a ZachováVat mlčenlivost
o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Společnosti škodu'
Členy správní rady jmenují zakladatelé. členství ve správn í radě zaniká;

a) uplynutím funkčního období
b) úmrtím
c) odstoupením
d) odvoláním
Zakladatelé odvolávají člena správní rady, pokud byl tento člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný
čin nebo porušil závažným způsobem nebo opakovaně zakládací smlouvu, statut obecně prospěšné
společnosti nebo ustanovení zákona č.248/1995 5b' nebo z důvodů uvedených v čl. 15 zakládací smlouvy.
Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
Mimořádné zasedání správní rady svolává předseda správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat
mimořádné zasedání správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady.
Správní rada vydává předchozi souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná
společnost :

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc

b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je
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vyšší než hodnota veřejné zakázky ma]ého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky

c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva

d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněŽitý majetek do této právnické osoby

SprávnÍ rada schvaluje :

a) rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti

c) předmět doplňkových činností

d) změny Zakládací smlouvy v případech uvedených v Zákoně

e) Statut a dalšíorganizační pravidla Společnosti a jejich změny a internípředpisy

f) ceník služeb poskytovaných Společností
g) výši členského příspěvku Členů Společnosti

h) výběrová kritéria pro výběr projektů a pravidla pro hodnocení projektů

i) vypracované strategie, záměry a směřování rozvoje

Správní rada rozhoduje o:
a) zrušení obecně prospěšné společnosti a v případě upraveném 5 4 odst^ 4\ zákona č' 248/1995 Sb. ve znění

noveI rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidačnÍ zůstatek

b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný

zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak

c) zřízení dalších vnitřních orgánů společnosti. Podrobnosti jejich fungování upravuje tento statut

Společnosti '
d) zřízeníkomisí a jiných poradních či odborných pracovních skupin Společnosti

Správní rada jmenuje a odvolává:

a) Ředitele Společnosti, dohlíŽí na jeho činnost a stanovuje mu mzdu

b) členy Programového výboru, Výběrové komise a Monitorovacího výboru

článek V.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je šestičlenná' Pro způsob ustanovení a členství
v dozorčí radě platí obdobná ustanovení o správní radě' Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu,

který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Při rozhodování dozorčí rady je hlasovací právo členů rovné. Při

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

Dozorčí rada:

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti

b) nejménějedenkrátročněpodávázprávuřediteli asprávníraděovýsledcíchsvékontrolníčinnosti
c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou

obecně prospěšné společnosti
Dozorčí rada je oprávněna:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontroIovat tam obsažené údaje

b) svolat mimořádné jednánísprávní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti

c) podat správní radě návrh na odvolání ředitele Společnosti

Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo, pokud o ně

požádají.

Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení 7akládací smlouvy

nebo StatutU, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné

společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li

náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

Zakladatelé odvolávají člena dozorčí rady, pokud byI tento člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný

čin nebo porušil závažným způsobem nebo opakovaně zakládací listinu, statut obecně prospěšné společnosti

nebo ustanovení zákona č.24Bl1gg5 Sb' nebo z důvodů uvedených v čl. 15 zakládací smlouvy.

13.

14.

2.

5.

6.

4.
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článek Vl.
Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenŽ řídí činnost obecně prospěšné společnosti

a jedná jejím jménem.

Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro

úmyslný trestný čin.

Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a

dozorčí rady s hlasem poradním.

Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru.

Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných

informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu.

Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.

Ředitel Společnosti zodpovídá za skutečnost, že všichni členové spo|ečnosti mají své bydliště, nebo sídlo své

společnosti či jejího detašovaného pracoviště na území působnosti Společnosti.

Článek Vll'
Úřad ředitele

Úřad ředitele zYizu1e a řídí ředitel.

Úřad zajišťuje veškerou administrativní činnost Společnosti

o personálním složení Úřadu rozhoduje samostatně ředitel.

Úřad může mít nejvíce pět pracovníků. Tito pracovníci jsou v pracovněprávním vztahu ke Společnosti.

Úřad ředitele dále vede komplexní evidenci projektů (průběh výběru, registrac|, adminístrativní kontrolu

apod') a výsledky jejich schvalování'
Úřad řediteIe vede ekonomickou agendu Společnosti a odpovídá za průběžnou realizaci a kontrolu všech

finančních operací.
Úřad ředitele sleduje stav financování projektů a zpracovává ekonomické zprávy v rámci realizace projektů'

Úřad ředitele archivuje materiálY o činnostech Společnosti a projektech'

Úřad ředitele vede seznam zakladatelů, členů a orgánů SpoIečnosti.

článek Vlll.
členové Společnosti

členem Společnosti mohou být právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se podílejí

na základě Rámcové partnerské smlouvy uzavřené podle bodu 6 tohoto článku na činnosti Společnosti a na

plněníÚčelů, pro které byla Společnost založena.

Členové Společnosti musí mít v Území působnosti Společnosti své trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu neLro

musí prokazatelně na daném území místně působit.

Poměr Členů z veře.jného a soukromého sektoru v orgánech Společnosti musí být vždy maximálně 50 % členů

z veřejného sektoru a aIespoň 50 % členů ze soukromého sektoru. Zároveň musí Společnost splňovat
podmínku partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem.

Členové uzavírají se Společností o svém podílu na spolupráci Rámcovou partnerskou smlouvu.

KaŽdý Člen Společnosti, jeŽ je právnickou osobou, je povinen písemně jmenovat svého zástupce, který bude
jeho jménem jednat v orgánech Společnosti. Fyzická osoba jedná jménem svým automaticky. Členové, kteří

mají právní formu -/7L _ Svazek obcí, mohou do orgánů společnosti jmenovat více než jednoho zástupce,

kromě orgánu Plénum"

1,.

2.

3.

4"

5.
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článek lX.

Plénum

Plénum tvoří Č|enové a zakladatelé SpoIečnosti. Plénum je usnášeníschopné pokud se sešla jeho nadpoloviční
většina. V případě, že se sešlo méně než 50% členů, jednání se odročuje o 1 hodinu, pokud se ani po odročení
nesejde 50% členů, musí být plénum znovu svoláno nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Plénum se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok' Zasedání pléna svolává předseda
správní rady SpoIečnosti. V případě potřeby na návrh kteréhoko|iv Člena, pověřeného další alespoň jednou

třetinou Členů SpoIečnosti, musísvolat plénum předseda správní rady do 21 kalendářních dnů.

Plénum rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných Členů.

Plénum:

a) schvaluje strategii dalšího rozvoje regionu

b) ukládá úkoly programovému výboru
c) schvaluje záměr společnosti
Plénum projednává výroční zprávu o činnosti Společnosti a audit Společnosti'

článek x.
Programový výbor

Programový výbor má nejméně tři členy, funkční období jeho členů je tříleté. členové programového v1iboru

mohou být zvoleni do funkce i opakovaně.
Programový výbor tvoří správní radou písemně jmenovanízástupci z řad Členů Společnosti.
členové programového výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání programového
výboru.
Za činnost člena programového výboru nenáleŽí odměna z finančních prostředků Společnosti.
Programový výbor se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. V případě nečinnosti programového výboru
nebo nečinnosti některého jeho člena delší neŽ půl roku musí ředitel Společnosti nebo předseda
programového výboru požádat správní radu o jmenování nového programového výboru nebo jeho nečinného
člena.

Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, Programový výbor
rozhoduje nadpolovičnívětšinou hIasů přítomných členů. Při rovnosti hIasů rozhoduje hlas předsedy.

Programový výbor:

a) připravuje aktualizace strategie rozvoje regionu

b) schvaluje zněníjednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje

c) navrhuje plénu záměry Společnosti
d) navrhuje správní radě výběrová kritéria pro výběr projektů

e) schvaluje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci
f) schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise

článek xl.
Výběrová komise

Výběrová komise má nejméně tři členy, funkční období jejích členů je tříleté. Členové výběrové komise
mohou být zvoleni do funkce i opakovaně.
Výběrovou komisi tvoří správní radou písemně -imenovanízástupci z řad ČlenŮ Společnosti.
Členové výběrové komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídíjednánívýběrové komise.

Za činnost člena výběrové komise nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.

Jednánívýběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.

Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně'

Výběrová komise:

a) provádí výběr projektů podle výběrových kritérií a pravidel pro hodnocení projektů,

b) sestavuje seznam vybraných/nevybraných projektů v rámci limitu stanovené alokace na výzvu a stanovuje

5.

2.

3.

4
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4.

5.

6.
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projekty náhradní.

Článek xll.
Monitorovací výbor

Monitorovací výbor má nejméně tři členy, funkční období jeho členů je tříleté' Členové monitorovacího

výboru mohou být zvoleni do funkce i opakovaně'

Monitorovací výbor tvoří správní radou písemně jmenovaní zástupci z řad členů Společnosti'

Členové monitorovacího vriboru votí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání monitorovacího

výboru'
Za činnost člena monitorovacího výboru nenáleŽí odměna z finančních prostředků Společnosti'

Monitorovací výbor zejména :

a) aktivně monitoruje reaIizované projekty

b) kontroluje plnění podmínek prováděných projektů

c) zpracovává podklady pro jednání programového výboru

d) aktivně monitoruje vlastníčinnost Společnosti podle pokynů správnírady a programového výboru'

článek Xlll.
MAS Vladař

MAS Vladař je orgánem, resp. organizační složkou Společnosti vytvořenou v souladu s článkem L! 7akládací

smlouvy.

Území působnosti MAS je definováno na základě písemného souhlasu měst a obcí se zařazením území města

nebo obce do území působnosti Společnosti na období 20L4 - 2020' Schválením zařazení do území

působnosti StrateBie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen ,,scLLD") obci nebo městu nevznikají

finanční závazky vůči MAS Vladař nebo Společnosti'

2.1'. Území působnosti MAS Vladař je celistvé, s výjimkou izolovaného územní :

a) které je izolováno územím vojenských ú;ezdů,

b)vpřípadech,kdykatastrálníúzemísamotnéobceneníucelené,
c) v případě, že je území působnosti rozděleno katastrálním územím obce s více než 25 tis' obvvateli,

d) v případě, že Území působnosti bylo schváleno v rámci PRV již v programovém období 2oo7'2013 a

zároveň meZerU netvoří více než dvě obce'

2'2. Územíjednotlivých MAS se nesmí překrývat'

2.3. Změny území působnosti schvaluje Valná hromada MAS'

činnost MAS Vladař
3.1' Realizace metody LEADER na území regionu

3.2. Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě strateBie komunitně vedeného místního

rozvoje (SCLLD).

3.3. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu či k metodě LEADER

3'4. MAs pracuje vsouladu s podmínkami a principy metody LEADER, jako Místní akční skupina' zkráceně

MAS, dle čl. 61 a 62 nařízení Rady (ES) 1'69812005'

3.5' Činnosti v rámci SCLLD budou prováděny v rámci kapacit určených pro realizaci SCLLD'

Partnery MAS Vladař jsou právnické nebo fyzické osoby (podnikající l nepodnikající) zastupující veřejné a

soukromé místní socioekonomické zájmy, které mají na území působnosti MAS trvalé bydliště' sídlo nebo

provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit, na základě partnerské smlouvy'

4.1. MAs Vladař je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů vč' práv a

povinností partnera jsou uvedeny v partnerské smlouvě, Ve statutu nebo zakládací listině a jsou

zveřejněny na internetových stránkách MAS Vladař'

4.2' Počet partnerů MAS Vladař je nejméně 21' V MAS pokrývajících území s počtem obyvatel nad 41 999

(počet obyvatel ke dni r. r. iora'ote ČsÚ) je počet partnerů nastaven tak, aby na 1 partnera připadlo

maximálně 2 000 obyvatel.

1.

2.

)

4.
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4.3. Partneři MAS Vladař tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou
Příslušnost k dané zéjmové skupině definuje partner MAS Vladař podle své
V partnerské smlouvě. Partner MAS Vladař může být příslušný pouze k jedné zájmové

4.4.7ájmové skupiny partnerů MAS Vladař jsou tyto:
a) Životní prostředía kulturní dědictví
b) Zaměstnanost a sociální integrace
c) Místníekonomika a podnikání
d) Vzdělání a venkovské školství
e) občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí
f) Volnočasové aktivity a spolková činnost

4'5' Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu MAS Vladař členem pouze jednoho dalšího orgánuMAS Vladař.
4'6' Další podmínky partnerství v MAS Vladař jsou upraveny v rámci partnerské smlouvy a statutuspolečnosti' Prvotní znění partnerské smlouvy schvalují zakladatelé obecně prospěšné společnosti'Změny partnerské smlouvy schvaluje Valná hromada MAS Vladař"

po dobu trvání partnerské smlouvy, přičemž
více než 49 % hlasovacích práv. Je_li členem
aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou

problematiku SCLLD.
převažující činnosti
skupíně.

čl' xtv
Valná hromada MAS

L. Valná hromada MAS je nejvyšším orgánem MAS Vladař.2. Členy Valné hromady MAS jsou všichni partneři MAS Vladař
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje
Valné hromady MAS právnická osoba, zmocní fyzíckou osobu,
osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

3' Vymezení působnosti, kompetencí a dalších podrobností orgánů MAS Vladař dále upravuje statut společnosti.4' Jednání Valné hromady MAS je Upraveno jednacím řádem. Valná hromada MAS je usnášeníschopná, je_lipřítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutíje třeba souhlasu většiny přítomných.
5. Valná hromada MAS má následující kompetence:

a' schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS Vladař, pokud tyto kompetence nejsourozhodnutím Valné hromady svěřeny jinému orgánu MAS Vladař,b' nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v Území působnosti MASVladař,
c' zřízení povinných orgánů MAS Vladař: rozhodovací orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán,d' volba členů povinných orgánů - stanovení počtu členů povinných orgánů, jejich působnosti apravomocí, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednéní,
e' rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS Vladař, pokud tyto kompetence nejsourozhodnutím Valné hromady MAS svěřeny jinému povinnému orgánu MAS Vladař,f' distribuce veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběruprojektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvalu-je rozpočet MAS Vladař, pokud tytokompetence nejsou rozhodnutím Valné hromady MAS svěřeny jinému povinnému orgánu MASVIadař,

c' schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Vladař,h' rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS Vladař'
6. Povinnými orgány MAS Vladař jsou tyto orgány:

a. Rozhodovací komise MAS
b. Kontrolní komise MAS
c. Výběrová komise MAS

7. Rozhodovací komise MAS je rozhodovacím orgánem MAS Vladař.
a" Členové Rozhodovací komise MAS musí být voleni z partnerů MAS Vladař, přičemž veřejný sektor anižádná ze zájmových skupin nepředstavuje více neŽ 49 % hlasovacích práv'
b. Počet členů rozhodovací komise MAS je 9'
c' Funkčníobdobí členů rozhodovací komise je třílté, opakované zvoleníje možné'
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d. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rozhodovací komise MAS rovné.

e' Je-li členem Rozhodovací komise MAS fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smysIu

právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto

podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje'

f. Rozhodovací komise MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných'

c. Rozhodovací komise MAS volípředsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídíjejízasedání'

h. Rozhodovací komise MAS má následující kompetence:

,r.Jl*::r:ll;:""' a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro

ii. schvaluje výzvy k podávání žádostí,

iii. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu

výběrového orgánu,

iv. svolává Valnou hromadu MAS minimálně jedenkrát ročně'

B. Kontrolní komise MAS je kontrolním orgánem MAS Vladař'

a. členové Kontrolní komise MAS musí být voleni z partnerů MAS'

b' Počet členů kontrolní komise MAS je 6.

c' Funkční období členů kontrolní komise je tříleté, opakované zvoleníje možné'

d. Kontrolní komise MAS vo|í předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídíjejí zasedání'

e. Při rozhodováníje hlasovací právo členů Kontrolní komise MAS rovné,

f' Je-li členem Kontrolní komise MAS 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'

c. Kontrolní komise MAS je usnášeníschopná, je_li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných'

h. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

i. Kontrolní komise MAS má následující kompetence:

i. projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS'

ii. dohlíží na to, že MAS Vladař vyvíjíčinnost v souladu se zákony, p|atnými pravidly, standardy

MAS A SCLLD,

nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS Vladař a

kontrolovat tam obsažené údaje,

svolávat mimořádné jednání Valné hromady MAS a Rozhodovací komise MAS, jestliže to

vyžadují zájmy MAS Vladař,

v. kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS Vladař a její dodržování, včetně

vyřizování odvolání žadatelů proti Výběru MAS Vladař'

vi. zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení

Řozhodovací komisi MAS indikátorový a evaluační plán SCLLD)'

9' Výběrová komise MAS je výběrovým orgánem MAS Vladař'

a. Členové Výběrové komise MAS musí být voleni ze subjektů, které na území MAS Vladař prokazatelně

místně působí'
b. Je-li čIenem Výběrové komise MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu

zastupovala, jinak právníckou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu

c. Počet členů výběrové komise MAS je 9.

d. Dobu mandátu členů určuje Valná hromada MAS na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je

možné'

e. Při rozhodováníje hlasovací právo členů Výběrové komise MAS rovné.

nt.
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f. Je-li čIenem Výběrové komise MAS 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.

c. Veřejný sektor ani Žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

h. Výběrová kom ise MAS volí předsedu z řad svých člen ů' Předseda svolává a řídí její zasedán í.

i. Výběrová komise MAS má následující kompetence:
i. předvýběr projektů na základě objektivních kritérií - navrhuje jejich pořadí podle přínosu

těchto operací k plněnízáměrů a cílů SCLLD'
10. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

a. řídí činnost Kance|áře MAS. Vedoucí manažer je vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a je v
pracovněprávním vztahu. Manažer plní věcné úkoly uložené mu ředitelem, dále usnesením
programového výboru, správní rady, dozorčí rady či valné hromady zakladatelů' Jedná za MAS v
běžných záležitostech. Manažer se dle potřeby zúčastňuje integračních schůzek s ostatními MAS.

Článek XV.
Majetkové poměry a hospodaření Společnosti

Majetek Společnosti je tvořen:
a) vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, které jsou stanoveny ve výši 2 000,- Kč, (slovy:

dvatisíce korun českých);

b) měsíční nebo roční členské příspěvky Členů Společnosti
c) dotace a granty;

d) dary a dědictví;

e) fondy společnosti;
f) vlastní činnost;
g) pohledávky.

Majetek Společnosti může být použit pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena.

Kromě obecně prospěšných služeb, kjejichž poskytování byla společnost zaIožena, může společnost
vykonávat i jiné činnosti (doplňková činnost) za podmínky, že činností bude dosaženo účinnějšího využití
majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Společnost
se nesmí účastnit na podnikáníjiných osob'
Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními správní rady, obecně závaznými právními předpisy

a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro kaŽdý kalendářní
rok. Rozpočet a jeho změny schvaluje správní rada po vyjádření dozorčí rady.

Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci Účetního období převádí společnost v celé výši do

rezervního fondu' Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.

Článek xvl.
Účetnictví Společnosti a výroční zpráva

Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými
činnostmi, náklady a výnosy spojené organizační složky MAS Vladař, náklady a výnosy spojené s obecně
prospěšnými sluŽbami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Společnosti.

Výsledky hospodaření za předchozí účetní období, řádnou a mimořádnou účetní závěrku schvaluje správní
rada po vyjádření dozorčÍ rady' Řádnou a mimořádnou účetní závěrku musí mít Společnost ověřenu
nezávislým auditorem.
Společnost je povinna oddělit činnost kanceláře organizační složky MAS Vladař a Společnosti. Kancelář MAS
Vladař provádí agendu spojenou s realizací SCLLD'

V ostatním platí pro Společnost předpisy o účetnictví.
Spotečnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní
rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období' Hodnoceným obdobímje kalendářní

rok.
Výroční zpráva obsah uje:

2.
)

4"

5.

2"
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a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením stavu k účelu založení obecně prospěšné

společnosti
b) roční Účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsaŽených

c) výrok auditora k roční účetní závěrce
d) přehled o peněŽních příjmech a výdajích
e) přehled rozsahu příjmŮ (výnosů) v členění podle zdrojů
f) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
g) stav a pohyb majetku azávazkŮ obecně prospěšné společnosti
h) úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb pro plnění

činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti
i) změny zakládací smlouvy a složení řídících orgánů, k nimŽ došlo v průběhu roku
j) další údaje stanovené správní radou

7 ' obecně prospěšná společnost uloŽí do 30ti dnů po schválení spráVní radou výroční zprávu do sbírky listin.

8. Výroční zprávu uveřejňuje společnost jednou ročně na webových stránkách www.vladar.cz a to nejpozději

do šesti měsícŮ po skončení účetního období.

článek XVll'
Závěrečná ustanovení

V otázkách, které nejsou upraveny tímto statUtem, se právní poměry společnosti řídí zakládací smlouvou

nebo zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248l1995 Sb. ve znění novel, popř' zákonem č'

89l2o1'2 Sb., občanský zákoník, V aktuálním platném znění''

2' Tento statut byl schválen správní radou Společnosti dne 25.8.201'5 a v plném znění nahrazuje statut do té

doby p!atný.

3. Statut je vyhotoven v třech stejnopisech.

Ve Valči dne 25. B. 2015

Vojta
předseda rady Společnosti

I
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