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Stanovy zapsaného spolku
MAS Blaník, z. s.

Čl. 1
Název a sídlo
1. Název zapsaného spolku je MAS Blaník, z. s., dále jen Spolek.
2. Sídlem Spolku je Vlašim, Palackého náměstí 65, PSČ 258 01.

Čl. 2
Cíle a poslání
1. Zapsaný spolek MAS Blaník, z. s. je dobrovolným neziskovým sdružením
občanů a právnických osob, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS Blaník (dále
jen zájmové území), naplňováním společných zájmů členů Spolku, koordinací
spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER
a realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností:
a. komunitně vedený místní rozvoj,
b. tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
c. koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
d. rozvoj a propagace regionu,
e. podpora nových forem a možností ekonomického a turistického využití
krajiny,
f. podpora obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot,
g. podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
h. služby při financování projektů k rozvoji regionu,
i.

posuzování projektů zaměřených k rozvoji regionu,

strana 2 (celkem 14)

STANOVY
MAS Blaník, z. s.

j.

koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,

k. tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných
k rozvoji regionu,
l.

součinnost se zahraničními subjekty,

m. příprava informačních a metodických materiálů a školících pomůcek,
n. výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,
o. spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
p. zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
q. komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci
na rozvoji regionu,
r. poradenská činnost,
s. činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje
regionu,
t. vydávání tiskovin.
2. Činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 budou realizovány metodou LEADER nebo tzv.
komunitně vedeným rozvojem, a to prostřednictvím:
a. přístupu zdola nahoru,
b. partnerství veřejných a soukromých subjektů,
c. strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),
d. provádění integrované a více sektorové strategie,
e. inovativnosti,
f. síťování – výměnou zkušeností mezi skupinami vedenými metodou
LEADER nebo tzv. komunitně vedeným rozvojem,
g. spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí
světa.
3. Spolek vykonává svou činnost ve prospěch občanů, obcí a všech subjektů
působících v zájmovém území za rovných podmínek.

Čl. 3
Členství
1. Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická
osoba starší 18 let či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli
Spolku. Člen musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo
provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
2. Členství ve Spolku je dobrovolné, vzniká schválením písemné přihlášky
členskou
schůzí
Spolku.
O
přijetí
rozhodují
členové
Spolku
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jednou ročně na první členské schůzi v kalendářním roce, a to prostou většinou
hlasů.
3. Jednotliví členové spolku jsou rozděleni dle zájmových skupin zejména pro
potřeby realizace SCLLD. Rozdělení členů do zájmových skupin bude
specifikováno v samostatném dokumentu.
O vytvoření zájmových skupin, zařazení členů do zájmových skupin i změnách
zájmových skupin rozhoduje Předseda Spolku.
4. Přijetí člena se sděluje písemně.
5. Spolek vede seznam (evidenci) členů. V seznamu členů provádí zápisy a
výmazy týkající se členství osob ve spolku předseda spolku nebo jím pověřený
člen spolku. Každý člen souhlasí s uvedením svého jména nebo názvu, adresy
bydliště, sídla nebo místa podnikání. Seznam bude zveřejňován především pro
potřeby realizace SCLLD.
6. Členství ve Spolku zaniká:
a. vystoupením člena oznámeným prokazatelně písemně Výboru,
b. úmrtím či zánikem právní subjektivity člena,
c. zrušením členství rozhodnutím členské schůze při hrubém nebo
opětovném porušení stanov, nebo pokud člen jedná proti zájmům
Spolku,
d. zrušením Spolku,
e. zrušením členství rozhodnutím členské schůze v případě odvolacího
řízení.
7. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud
jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy Spolku:
a. napomenout člena Spolku, napomenutí provede písemně Výbor Spolku,
b. vyloučení ze Spolku.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo:
a. volit a být volen do všech orgánů Spolku,
b. účastnit se jednání orgánů Spolku,
c. být začleněn do jedné ze zájmových skupin,
d. vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně
s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi
a žádat o jejich vyjádření,
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e. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry,
pokud jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku,
f. být pravidelně informován o činnosti Spolku, o výsledcích hospodaření
a nahlížet do všech dokladů Spolku,
g. účastnit se akcí, které Spolek pořádá,
h. vystoupit ze Spolku.
2. Každý člen má za povinnost:
a. vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti Spolku a hájit jeho zájmy,
b. dodržovat stanovy a případné další předpisy Spolku,
c. vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku,
d. v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů
vyplývajících z usnesení orgánů Spolku,
e. nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej
a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,
f. všestranně propagovat Spolek,
g. platit členské příspěvky dle platného příspěvkového řádu a v určeném
termínu.
3. Práva a povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny
rozhodnutím členské schůze Spolku.

Čl. 5
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
a. Členská schůze
b. Výbor
c. Předseda a místopředsedové
d. Monitorovací a kontrolní výbor
e. Výběrová komise
2. Členové – právnické osoby – jmenují a odvolávají své zástupce v orgánech
Spolku písemně.
3. Člen Spolku může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho
povinného orgánu.
4. Členové – právnické osoby (včetně statutárních zástupců) z veřejného sektoru
musí v orgánech vždy zastupovat veřejný sektor.
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V případě zvolení člena orgánu ze soukromého sektoru do funkce starosty obce (nebo
jeho jmenování do funkce statutárního zástupce jiného člena příslušného k veřejnému
sektoru) musí člen orgánu o této skutečnosti neprodleně informovat MAS písemnou
formou. V případě, že se jedná o člena Výběrové komise, jeho členství v tomto orgánu
následně zaniká, a to nejpozději před příštím zasedáním orgánu.
Čl. 6
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Je tvořen všemi členy MAS,
přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než
49 % hlasovacích práv.
2. Členem členské schůze je každý člen Spolku. Členové Spolku, kteří jsou
právnickými osobami, vykonávají svá práva prostřednictvím svého statutárního
zástupce nebo pověřené osoby.
3. Oprávněnost k zastupování člena, doloží zástupce člena písemným pověřením.
4. Jednání Členské schůze je upraveno jednacím řádem.
5. Členskou schůzi svolává předseda minimálně jednou ročně nebo požádá-li
písemně o svolání alespoň třetina členů spolku, nebo kontrolní orgán spolku,
a to do 30 dnů od doručení žádosti Předsedovi. Nesvolá-li statutární orgán
spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten,
kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.
6. Členská schůze rozhoduje o nejdůležitějších otázkách Spolku tím, že zejména:
a. schvaluje jednací řád Členské schůze,
b. přijímá základní programové dokumenty Spolku a kontroluje jejich
plnění,
c. schvaluje plán činnosti Spolku na nadcházející období,
d. schvaluje zprávu o
a kontrolního výboru,

činnosti

Výboru

a

zprávu

Monitorovacího

e. schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku Spolku, rozhoduje
o použití volných finančních prostředků,
f. volí ze svých členů Výbor
g. volí Výběrovou komisi (výběrové komise),
h. odvolává Výbor a Výběrovou komisi, popř. jejich členy,
i.

volí a odvolává členy Monitorovacího a kontrolního výboru,

j.

rozhoduje o změně stanov Spolku,

k. rozhoduje o sloučení nebo o zrušení Spolku,
l.

rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zrušení Spolku,

m. rozhoduje o přijetí za člena Spolku a o zrušení členství,
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n. stanovuje výši, způsob
tj. Příspěvkový řád,

a

termín

úhrady

členských

příspěvků,

o. schvaluje vnitřní předpisy Spolku,
p. nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění
SCLLD v území působnosti MAS,
q. schvaluje SCLLD – distribuci veřejných finančních prostředků, schvaluje
způsob hodnocení a výběru projektů, zejména hodnotící kritéria pro
výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS
r. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
7. Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas.
8. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti většiny členů. Není-li
přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení většina členů, rozhodne
Výbor o svolání Členské schůze v jiném termínu.
9. Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární
orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě
patnácti dnů od předchozího zasedání Členskou schůzi na náhradní zasedání.
Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze.
Náhradní zasedání Členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů
ode dne, na který bylo zasedání Členské schůze předtím svoláno.
10. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech
zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti
libovolného počtu členů.
11. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů členů přítomných v době usnášení,
avšak rozhoduje-li o změně stanov, o sloučení nebo zrušení Spolku,
o majetkovém vypořádání v případě sloučení nebo zrušení Spolku, je nutná
alespoň dvoutřetinová většina přítomných hlasů. Každý člen má jeden hlas.
12. Předseda Spolku zahájí zasedání a ověří, zda je Členská schůze schopna
se usnášet a vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže
se Členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost,
která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen
za účasti a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat.
13. Z jednání Členské schůze je pořizován zápis, který kromě data, místa konání
a listiny přítomných musí obsahovat údaje o schváleném programu, přijatých
rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu
(pokud je hlasováno) a námitkách účastníků a závěrečné usnesení. Ze zápisu
musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo
mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila a kdy byl
zápis vyhotoven. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů
od jejího ukončení. Zápis se povinně zveřejňuje na webových stránkách
Spolku.
14. Předseda Spolku může v naléhavých případech svolat jednání Členské schůze
v režimu per rollam (elektronicky).
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Čl. 7
Výbor
1. Výbor je volen na 2 roky Členskou schůzí a je rozhodovacím orgánem Spolku,
který řídí činnost Spolku v období mezi konáním členských schůzí a odpovídá
Členské schůzi za plnění cílů Spolku.
2. Výbor má nejméně 7 členů.
3. Členové Výboru musí být voleni z členů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výboru rovné.
5. Je-li členem Výboru 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.
6. Výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů Výboru.
7. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Výboru
má jeden hlas.
8. Výbor volí předsedu Spolku a místopředsedy Spolku z řad svých členů.
Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
9. Jednání Výboru svolává předseda Spolku podle potřeby, minimálně však
čtyřikrát ročně.
10. Předseda a místopředsedové Spolku jsou členy Výboru.
11. Členové Výboru mohou být rozhodnutím předsedy zplnomocněni k zastupování
Spolku v dílčích záležitostech realizace jednotlivých projektů či dílčích úkolů
Spolku.
12. Mandát člena Výboru zaniká odstoupením člena nebo odvoláním členskou
schůzí.
13. Z jednání výboru je pořizován zápis. Zápis je zveřejňován na webových
stránkách Spolku.
14. Do působnosti Výboru zejména patří:
c. podávání informací o činnosti Spolku členům a veřejnosti,
d. zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností
Spolku,
e. sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní závěrky Spolku,
f. navrhování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,
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g. rozhodování o účasti Spolku v jiných profesních či zájmových
organizacích a volba zástupců do těchto organizací,
h. koordinace činností při realizaci rozvojové strategie Spolku, jednotlivých
projektů a aktivit Spolku,
i.

sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie Spolku,
jednotlivých projektů a aktivit Spolku,

j.

schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím
zaměstnancem pro realizaci SCLLD,

k.

schvalování výzvy k podávání žádostí,

l.

stanovení alokace na výzvu MAS,

m. vybírání projektů k realizaci, při rozhodování o výběru projektů náleží
minimálně 50 % hlasovacích práv členům zastupujícím soukromý sektor,
n. svolávání nejvyššího orgánu minimálně jedenkrát ročně.
o. schvalování evaluačního plánu SCLLD
15. Předseda Spolku může v naléhavých případech svolat jednání Výboru v režimu
per rollam (elektronicky).

Čl. 8
Předseda
1. Předsedu volí výbor ze svého středu na 2 roky. Předsedou může být
jmenována fyzická nebo právnická osoba. Je-li předsedou zvolena 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.
2. Předseda je statutárním orgánem Spolku.
3. Předseda při své činnosti úzce spolupracuje s místopředsedy a členy Výboru.
4. Předseda zajišťuje a odpovídá za:
a. vedení administrativních záležitostí činnosti Spolku,
b. sledování a vyhodnocování postupu realizace strategie Spolku,
c. dohled nad realizací jednotlivých projektů,
d. organizaci a svolávání schůzek Výboru včetně přípravy jednání,
e. organizaci a svolávání Členské schůze včetně přípravy jednání,
f.

informování veřejnosti o činnosti Spolku,
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g. iniciaci maximálního zapojení místních subjektů do realizace strategie
Spolku,
h. vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich zařazování
do realizace strategie Spolku,
i.

dalších úkolů delegovaných rozhodnutím Výboru Spolku.

5. Ze své činnosti je odpovědný Členské schůzi. Zastupuje Spolek navenek,
jedná jeho jménem, a to samostatně. Ve vztahu k zaměstnancům Spolku
předseda vykonává funkci vedoucího organizace.

Čl. 9
Místopředsedové
1. Spolek má 2 místopředsedy. Místopředsedy volí Výbor ze svého středu na 2
roky. Místopředsedou může být jmenována fyzická nebo právnická osoba. Je-li
předsedou zvolena 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.
2. Každý místopředseda Spolku je členem Výboru Spolku. Spolupracuje
s předsedou na plnění cílů Spolku, případně plní v plném rozsahu funkci
předsedy v době jeho nepřítomnosti.

Čl. 10
Monitorovací a kontrolní výbor
1. Monitorovací a kontrolní výbor je kontrolním orgánem a je volen Členskou
schůzí na 1 rok. Má nejméně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí
jeho činnost a svolává podle potřeby schůze, nejméně však jednou ročně.
Počet členů Monitorovacího a kontrolního výboru musí být lichý.
2. Monitorovací a kontrolní výbor má právo nahlížet do všech písemností Spolku
a účastnit se jednání zástupců Spolku se třetími osobami. Za svou činnost
odpovídá Členské schůzi.
3. Člen Monitorovacího a kontrolního výboru nesmí být členem Výboru, Výběrové
komise a ani zaměstnancem Spolku v pracovním poměru. Členové kontrolního
orgánu musí být voleni z členů Spolku (partnerů MAS).
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů Monitorovacího a kontrolního výboru
rovné.
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5. Je-li členem Monitorovacího a kontrolního výboru 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.
6. Monitorovací a kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
7. Do působnosti Monitorovacího a kontrolního výboru patří:
a. sledování a kontrola veškeré činnosti Spolku zejména s důrazem
na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku
ve vlastnictví Spolku,
b. projednávání stížností členů,
c. kontrola a dohled nad dodržováním dokumentů Spolku,
d. projednávání výroční zprávy a činnosti a hospodaření MAS,
e. dohled nad tím, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými
pravidly, standardy MAS a SCLLD,
f. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se
činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
g. svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího
orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
h. kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování,
včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
i.

zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a
předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační
plán SCLLD),

j.

předkládání zpráv o výsledcích své kontrolní činnosti Členské schůzi,
a to minimálně jedenkrát ročně.

8. Předseda Monitorovacího a kontrolního výboru má právo účastnit se zasedání
Výboru s hlasem poradním.
9. Předseda Spolku může v naléhavých případech svolat jednání monitorovacího
a kontrolního výboru v režimu per rollam (elektronicky).

Čl. 11
Výběrová komise
Výběrová komise je výběrový orgán spolku. Členové Výběrové komise musí být
voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li
členem Výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji
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v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního
orgánu.
1. Výběrová komise má nejméně 5 členů volených Členskou schůzí na 1 rok.
Počet členů výběrové komise musí být lichý. Za svou činnost je odpovědna
Členské schůzi.
2. Výběrová komise je složena tak, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné.
4. Při rozhodování o hodnocení projektů náleží minimálně 50 % hlasovacích práv
členům zastupujícím soukromý sektor.
5. Je-li členem Výběrové komise 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.
6. Výběrová komise volí svého předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a
řídí jeho zasedání.
7. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů.
8. Výběrová komise je ustanovena především za účelem předvýběru vhodných
projektů, hodnocených na základě objektivních hodnotících kritérií schválených
Členskou schůzí. Výběrová komise navrhuje pořadí projektů na základě
bodového hodnocení projektů.
9. V rámci předvýběru projektů může členská schůze na návrh Výboru stanovit
více výběrových komisí, tak aby byl zajištěn hladký průběh předvýběru
projektů, ale i žádoucí účast odborníků v konkrétních komisích. Členství
v jednotlivých výběrových komisích se může překrývat.
10. Z jednání Výběrové komise je pořizován zápis, který je zveřejňován
na webových stránkách Spolku.
11. Předseda Spolku může v naléhavých případech dle vlastního uvážení svolat
jednání Výběrové komise v režimu per rollam (elektronicky – emailovou
komunikací).

Čl. 12
Kancelář MAS
Výbor zřizuje kancelář MAS pro zabezpečení administrativních a technických činností
Spolku.
1. Výkon činnosti kanceláře zajišťují zaměstnanci pod vedením Předsedy Spolku.
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2. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje je osoba určená Výborem MAS, která je odpovědná za realizaci
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Čl. 13
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných
právních předpisů a zásad hospodaření a podle ročního rozpočtu schváleného
Členskou schůzí.
2. Majetek Spolku tvoří dotace, příspěvky z veřejných rozpočtů, dary
a příspěvky fyzických a právnických osob, členské příspěvky, odkazy, výnosy
majetku a příjmy z činností při naplňování cílů Spolku stanovených článkem
2 stanov, které nevytváří zisk a slouží výhradně k pokrytí nákladů.
3. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn Předseda a jím
jmenovitě písemně pověřené osoby podle zásad hospodaření.
4. K bezhotovostnímu platebnímu styku může Spolek zřizovat účty u peněžních
ústavů s podpisovým právem Předsedy, popř. i dalších členů Výboru.
Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá Předseda.
5. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která odpovídá veškerým svým
majetkem za nesplnění povinností vůči třetím osobám.
Čl. 14
Zrušení a zánik Spolku
1. Spolek
je
zrušen
na
základě
rozhodnutí
soudu
nebo
na základě rozhodnutí členské schůze, a to dnem uvedeným v rozhodnutí.
Zrušení může být provedeno s likvidací nebo bez likvidace, pokud majetek
Spolku přechází na právního nástupce.
2. Při zrušení Spolku s likvidací jmenuje členská schůze likvidátora, který
zabezpečí
majetkové
a
právní
vyrovnání
všech
závazků
a pohledávek. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora.
Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži Spolku.
3. V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech závazků bude přebytek
rozdělen na základě usnesení členské schůze.
4. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Čl. 15
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Závěrečné ustanovení
1. Základní dokumenty, na které stanovy odkazují, mají stejnou právní závaznost
jako tyto stanovy.
2. Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí konanou dne 14. 1. 2021 a
nabývají platnosti dnem schválení.

podepsal
Mgr. Jitka Digitálně
Mgr. Jitka Fialová
Datum: 2021.02.08
Fialová
11:15:20 +01'00'
………………………..

Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace, zastoupen Mgr. Jitkou Fialovou – předsedkyně MAS
Blaník, z.s.
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