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STATUT 

MAS Zubří země, o.p.s. 

 

Článek IX. 

Partneři MAS 

A. Vznik a zásady partnerství 

1. O partnerství v MAS mohou písemně požádat subjekty (fyzické i právnické osoby), které 

se ztotožní s předmětem činnosti MAS. Jejich partnerství vznikne na základě doručení 

písemné přihlášky rozhodnutím programového výboru. Partnerství je realizováno na 

základě partnerské smlouvy.  

2. Partnerem MAS se stává fyzická nebo právnická osoba, která uzavře se Společností 

partnerskou smlouvu a předloží doklad právní osobnosti.  

3. Partneři musí mít na území MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí 

prokazatelně na daném území místně působit.  Za působení na daném území se považují 

aktivity směřující k rozvoji území MAS. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu 

je v kompetenci Programového výboru.  

4. Dalšími podmínkami pro přijetí partnera jsou: 

a) seznámení se se SCLLD MAS,  

b) udělení souhlasu se zveřejněním jména, bydliště nebo sídla partnera, případně 

jiné partnerem určené adresy pro doručování, identifikačního čísla v seznamu 

partnerů na webové stránce Společnosti. 

5. Partnerství k MAS je dobrovolné. 

6. Minimální počet partnerů je 21. Shora není počet partnerů omezen.  

7. Partneři tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku 

SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Partner může být příslušný 

pouze k jedné zájmové skupině. Při uzavření partnerské smlouvy partner deklaruje svoji 

příslušnost k zájmové skupině podle své převažující činnosti. Změna příslušnosti partnera 

k zájmové skupině je možná, a to v případě změny převažující činnosti partnera. 

B. Práva partnerů 

Základními právy partnerů MAS jsou: 

1. Účastnit se činnosti orgánů MAS. 

2. Podílet se na činnosti MAS v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb 

MAS a účastnit se akcí organizovaných MAS. 

3. Být informováni o činnosti MAS, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných 

prostředků z  národních nebo programů EU. 
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4. Podávat návrhy a podněty k činnosti MAS a jeho jednotlivých orgánů. 

5. Nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku. 

6. Navrhovat k volbě, volit a být voleni do orgánů MAS.  

 

C. Povinnosti partnerů 

Základní povinnosti partnera jsou: 

1. Důsledně dodržovat statut Společnosti a rozhodnutí orgánů MAS. 

2. Podílet se na naplňování cílů, které jsou předmětem činnosti MAS a přispívat k rozvoji a 

propagaci MAS. 

3. Účastnit schůzí valné hromady MAS, jednání orgánů, jejichž je členem a aktivně se zapojit 

to činnosti MAS. 

4. Poskytovat MAS informace o vlastních projektech a aktivitách, které jsou nezbytné k 

vyhodnocování realizace SCLLD. 

5. Vykonávat svěřené funkce s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

6. Zvolit si jednu ze zájmových skupin.  

 

D. Zánik partnerství 

Partnerství zaniká: 

1. Písemným oznámením partnera o ukončení partnerství v MAS a uplynutím výpovědní 

lhůty. 

2. Zánikem nebo úmrtím partnera. 

3. Ukončením partnerství v MAS vyloučením rozhodnutím programového výboru: 

a) při hrubém porušení statutu Společnosti – např. při poškozování dobrého jména 

MAS, při protiprávním jednání partnera vůči MAS apod. 

b) jestliže se partner bez omluvy nezúčastní tří po sobě následujících schůzí valné 

hromady nebo jednání orgánů MAS, jejichž je členem nebo se nepodílí na činnosti 

MAS déle než jeden rok.                     

4. Zánikem MAS, příp. Společnosti. 

 

 


