
STANOVY  MAS  VODŇANSKÁ  RYBA, z. s. 

Úvodní ustanovení 
Čl. な Název a povaha spolku 

MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ふdále též jeﾐ „spolek“ぶ je spolkeﾏ podle zákoﾐa č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐského 
zákoﾐíku. Spolek je založeﾐ ﾐa deﾏokratiIkýIh priﾐIipeIh a je doHrovolﾐýﾏ sdružeﾐíﾏ svýIh čleﾐů. 

Čl. に Sídlo spolku a jeho územní působnost v rámci SCLLD 

1. Sídleﾏ spolku jsou Vodňany.  

ヲ. Spolek realizuje své aktivit┞ ﾐa úzeﾏí MAS.  
ン. Úzeﾏí MAS je geografiIk┞ hoﾏogeﾐﾐí, ふjeho součástí ﾐeﾏohou Hýt katastrálﾐí úzeﾏí oHIí, která jsou od 
jiﾐak Ielistvého úzeﾏí odděleﾐaぶ a je v┞ﾏezeﾐo úzeﾏíﾏi oHIí, které v┞dal┞ souhlas se zařazeﾐíﾏ 
katastrálﾐího úzeﾏí oHIe do úzeﾏﾐí půsoHﾐosti MAS.  

Čl. ぬ Poslání spolku 

1. Účeleﾏ spolku je rozvíjet ﾏístﾐí partﾐerství soukroﾏého a veřejﾐého sektoru ﾐa příslušﾐéﾏ úzeﾏí a 
přispívat tak k realizaIi koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého ﾏístﾐího rozvoje.  
2. Teﾐto účel spolek ﾐaplňuje zejﾏéﾐa těﾏito čiﾐﾐostﾏi: 

a) všestraﾐﾐou podporou trvalého rozvoje daﾐého úzeﾏí, zejﾏéﾐa čiﾐﾐostﾏi ve prospěIh oHIí, 
               ﾐeziskovýIh orgaﾐizaIí, droHﾐýIh podﾐikatelů, ﾏalýIh a středﾐíIh podﾐiků a dalšíIh suHjektů 
               půsoHíIíIh ﾐa úzeﾏí, 
b) aktivﾐí spolupraIí ﾏezi jedﾐotlivýﾏi čleﾐ┞ spolku, jakož i spolupraIí s dalšíﾏi partﾐerskýﾏi 
               orgaﾐizaIeﾏi, respektive s f┞ziIkýﾏi i právﾐiIkýﾏi osoHaﾏi v ráﾏIi České repuHlik┞ a 
              Evropské Uﾐie, 
c) přípravou a realizaIí Strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého ﾏístﾐího rozvoje ふCoﾏﾏuﾐit┞-led local  

               development strategy – dále též jeﾐ „SCLLD“ぶ). Jde o uIeleﾐý rozvojový dokuﾏeﾐt, vztahujíIí  
              se na příslušﾐé úzeﾏí.  Propojuje suHjekt┞, záﾏěr┞ a zdroje. 
d) zajišťováﾐíﾏ ﾏeziúzeﾏﾐí a ﾏeziﾐárodﾐí spolupráIe a koordiﾐaIe projektů, 
e) vzděláváﾐíﾏ dětí, ﾏládeže a  dospělýIh ふčleﾐů a praIovﾐíků spolku i veřejﾐostiぶ, 
f) kulturﾐíﾏi a spolkovýﾏi čiﾐﾐostﾏi,  
g) čiﾐﾐostﾏi ﾐa podporu realizaIe těIhto Iílů. 

3. K podpoře svého posláﾐí realizuje spolek též t┞to vedlejší čiﾐﾐosti: 
a) poradeﾐskou čiﾐﾐost, 
b) další služH┞ v souladu s posláﾐíﾏ spolku. 

Čl. ね Základní zásady činnosti spolku 

1. Spolek je tvořeﾐ čleﾐ┞, kteří zastupují veřejﾐé a soukroﾏé ﾏístﾐí soIioekoﾐoﾏiIké zájﾏ┞. HlasovaIí 
práva ve všeIh orgáﾐech spolku jsou nastavena tak, aby na rozhodovaIí úrovﾐi aﾐi veřejﾐý sektor aﾐi žádﾐá 
z jedﾐotlivýIh zájﾏovýIh skupiﾐ ﾐeﾏěla k dispoziIi víIe ﾐež ヴΓ % hlasovaIíIh práv. 
2. Čleﾐové tvoří zájﾏové skupiﾐ┞, které jsou Iíleﾐě zaﾏěřeﾐé ﾐa určitou proHleﾏatiku SCLLD. 
Příslušﾐost k zájﾏové skupiﾐě defiﾐuje čleﾐ podle své převažujíIí čiﾐﾐosti a sdělí tuto iﾐforﾏaIi kaﾐIeláři. 
Spolek zveřejﾐí sezﾐaﾏ zájﾏovýIh skupiﾐ ﾐa iﾐterﾐetovýIh stráﾐkáIh spolku. 



3. Spolek je otevřeﾐýﾏ partﾐerstvíﾏ. Je otevřeﾐ přijíﾏáﾐí ﾐovýIh čleﾐů. VšeIhﾐ┞ podﾏíﾐk┞ pro 
přistoupeﾐí ﾐovýIh čleﾐů včetﾐě práv a poviﾐﾐostí čleﾐů jsou uvedeﾐ┞ ve staﾐováIh a jsou zveřejﾐěﾐ┞ ﾐa 
iﾐterﾐetovýIh stráﾐkáIh spolku. 
4. Ve všeIh svýIh čiﾐﾐosteIh spolek, jeho čleﾐové i čleﾐové orgáﾐů spolku dHají ﾐa to, aH┞ všeIhﾐ┞ 
v┞koﾐávaﾐé čiﾐﾐosti H┞l┞ ﾏa┝iﾏálﾐě traﾐspareﾐtﾐí a ﾐediskriﾏiﾐačﾐí. 
5. Při ustavováﾐí orgáﾐů spolku je dHáﾐo ﾐa to, aH┞ jedeﾐ čleﾐ H┞l vedle Valﾐé hroﾏad┞ spolku 

zastoupeﾐ ﾐaﾐejvýš v jedﾐoﾏ dalšíﾏ orgáﾐu spolku. 

Vnitřní organizace spolku 

Čl. の Orgány spolku 

1. Orgáﾐ┞ spolku jsou: 

b) Valﾐá hroﾏada, 
c) Prograﾏový výHor,  
d) VýHěrová koﾏise, 
e) MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor 

2. Valﾐá hroﾏada je ﾐejv┞ššíﾏ orgáﾐeﾏ a je tvořeﾐa všeﾏi čleﾐ┞ MAS, přičeﾏž veřejﾐý sektor aﾐi žádﾐá ze 
zájﾏovýIh skupiﾐ ﾐepředstavuje víIe ﾐež ヴΓ% hlasovaIíIh práv. Toto pravidlo se ﾐaplňuje v účasti čleﾐů 
ﾐa zasedáﾐí Valﾐé hroﾏad┞.  

3. Voleﾐé orgáﾐ┞ spolku jsou tvořeﾐ┞ tak, že veřejﾐý sektor aﾐi žádﾐá z jedﾐotlivýIh zájﾏovýIh skupiﾐ 
ﾐepředstavuje víIe ﾐež ヴΓ% hlasovaIíIh práv. Voleﾐé orgáﾐ┞ spolku jsou usﾐášeﾐísIhopﾐé při účasti 
ﾐadpolovičﾐí většiﾐ┞ svýIh čleﾐů. Rozhodﾐutí orgáﾐu je přijato, hlasovala-li pro ﾐěj ﾐadpolovičﾐí většiﾐa 
přítoﾏﾐýIh čleﾐů orgáﾐu. 

4. Je-li čleﾐeﾏ voleﾐého orgáﾐu f┞ziIká osoHa, ﾏusí Hýt svéprávﾐá a Hezúhoﾐﾐá ve sﾏ┞slu právﾐího 
předpisu upravujíIího živﾐosteﾐské podﾐikáﾐí. Je-li čleﾐeﾏ voleﾐého orgáﾐu právﾐiIká osoHa, ﾏusí tuto 
podﾏíﾐku splňovat také teﾐ, kdo tuto právﾐiIkou osoHu zastupuje.  

5. PodroHﾐosti o způsoHu jedﾐáﾐí orgáﾐů ふvčetﾐě zastupováﾐí při hlasováﾐí a rozhodováﾐí per rollaﾏぶ 
upravují jedﾐaIí řád┞ jedﾐotlivýIh orgáﾐů. 

Čl. は Valná hromada 

1. Valﾐá hroﾏada je ﾐejv┞ššíﾏ orgáﾐeﾏ spolku. Je tvořeﾐa všeﾏi čleﾐ┞ spolku. Její jedﾐáﾐí svolává 
Prograﾏový výHor a to ﾐejﾏéﾐě dvakrát ročﾐě. Prograﾏový výHor je poviﾐeﾐ svolat ﾏiﾏořádﾐé jedﾐáﾐí 
Valﾐé hroﾏad┞ pokud o to alespoň čtvrtiﾐa čleﾐů spolku píseﾏﾐě požádá.  

2. Valﾐá hroﾏada: 
a) rozhoduje o zﾏěﾐě staﾐov spolku,  
b) určuje pravoﾏoIi a půsoHﾐost orgáﾐů MAS, 
cぶ sIhvaluje výročﾐí zprávu o čiﾐﾐosti a hospodařeﾐí spolku,  

e) sIhvaluje rozpočet spolku a účetﾐí uzávěrku spolku 

fぶ sIhvaluje kritéria výHěru projektů, 
gぶ sIhvaluje způsoH hodﾐoIeﾐí a výHěr projektů, 
hぶ rozhoduje o přijetí a o v┞loučeﾐí čleﾐů, o ukoﾐčeﾐí a záﾐiku čleﾐství, 
chぶ rozhoduje o výši čleﾐskýIh příspěvků,  
iぶ volí a odvolává čleﾐ┞ Prograﾏového výHoru,  
jぶ volí a odvolává čleﾐ┞ VýHěrové koﾏise, 



kぶ volí a odvolává čleﾐ┞ MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru,  
lぶ rozhoduje o počtu čleﾐů Prograﾏového výHoru, VýHěrové koﾏise a MoﾐitorovaIího a 
koﾐtrolﾐího výHoru, 
m) schvaluje SCLLD, 

nぶ rozhoduje o zrušeﾐí spolku či jeho přeﾏěﾐě, 
o) sIhvaluje způsoH jedﾐáﾐí orgáﾐů MAS, sIhvaluje jedﾐaIí řád a další vﾐitřﾐí předpis┞ spolku, 
pぶ rozhoduje o všeIh dalšíIh otázkáIh, které si k rozhodováﾐí v┞hradí. 

3. Valﾐá hroﾏada zodpovídá: 
c) za distriHuIi veřejﾐýIh prostředků 

d) za prováděﾐí SCLLD v úzeﾏí MAS 

4. Pozváﾐku ﾐa Valﾐou hroﾏadu rozesílá Prograﾏový výHor spolu s prograﾏeﾏ jedﾐáﾐí ﾐejﾏéﾐě ヱヰ 

kaleﾐdářﾐíIh dﾐí před koﾐáﾐíﾏ. )ﾏěﾐa prograﾏu či doplﾐěﾐí ﾐovýIh Hodů do prograﾏu je ﾏožﾐé, 
v┞sloví-li s tíﾏ souhlas ﾐadpolovičﾐí většiﾐa přítoﾏﾐýIh čleﾐů spolku. 
5. VolH┞ čleﾐů Prograﾏového výHoru, VýHěrové koﾏise a MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru jsou 
vžd┞ tajﾐé. O forﾏě ostatﾐíIh hlasováﾐí rozhodﾐe Valﾐá hroﾏada.  
6. Valﾐá hroﾏada je usﾐášeﾐísIhopﾐá, je-li přítoﾏﾐá ﾐadpolovičﾐí většiﾐa čleﾐů. Rozhodﾐutí je přijato, 
hlasovala-li pro ﾐěj ﾐadpolovičﾐí většiﾐa přítoﾏﾐýIh čleﾐů a při splﾐěﾐí zásad┞ uvedeﾐé v čláﾐku ヵ, Hod ヲ.  

Rozhodﾐutí o přijetí a v┞loučeﾐí čleﾐa spolku je platﾐé, hlasují-li pro ﾐě všiIhﾐi přítoﾏﾐí čleﾐové spolku. 
Rozhodﾐutí o zrušeﾐí spolku je přijato, jestliže pro ﾐěj hlasují alespoň dvě třetiﾐ┞ všeIh čleﾐů spolku.  
7. Neﾐí-li Valﾐá hroﾏada sIhopﾐa usﾐášet se, koﾐá se po půl hodiﾐě od ukoﾐčeﾐí jedﾐáﾐí Valﾐé 
hroﾏad┞ ﾐáhradﾐí Valﾐá hroﾏada se shodﾐýﾏ prograﾏeﾏ. Tato Valﾐá hroﾏada je usﾐášeﾐísIhopﾐá Hez 
ohledu ﾐa počet přítoﾏﾐýIh a při splﾐěﾐí zásad┞ uvedeﾐé v čláﾐku ヵ, Hod ヲ.   

Čl. ば Programový výbor 

1. Prograﾏový výHor je rozhodovaIíﾏ orgáﾐeﾏ spolku, řídí čiﾐﾐost spolku ﾏezi jedﾐotlivýﾏi jedﾐáﾐíﾏi 
Valﾐé hroﾏad┞.  Čleﾐové Prograﾏového výHoru jsou voleﾐi ﾐa doHu čt┞ř let a volí ze svého středu 
předsedu, který je zároveň předsedou spolku. Předseda svolává a řídí zasedáﾐí Prograﾏového výHoru. 
Prograﾏový výHor je devítičleﾐﾐý, hlasovaIí právo jedﾐotlivýIh čleﾐů je rovﾐé. 
2. Ke svýﾏ jedﾐáﾐíﾏ se sIhází Prograﾏový výHor ﾐejﾏéﾐě třikrát ročﾐě. ) jedﾐáﾐí Prograﾏového 
výHoru se pořizuje zápis. )apisovatel je určeﾐ předsedajíIíﾏ ﾐa začátku jedﾐáﾐí. )ápis ﾏusí Hýt 
zapisovateleﾏ doručeﾐ všeﾏ čleﾐůﾏ Prograﾏového výHoru do ヱヴ dﾐů od jedﾐáﾐí. 
3. Prograﾏový výHor: 

a) realizuje úkol┞, opatřeﾐí a Iíle sﾏěřujíIí k implementaci SCLLD, 

b) sIhvaluje výzv┞ k podáváﾐí žádostí, 
c) sIhvaluje výši alokaIe pro jedﾐotlivé výzv┞, 
d) koordiﾐuje čiﾐﾐost VýHěrové koﾏise, 
e) rozhoduje o výHěru projektů ﾐa základě doporučeﾐí VýHěrové koﾏise, 
f) sIhvaluje koﾐečﾐé přiděleﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa v┞Hraﾐé rozvojové projekt┞,  
g) svolává jedﾐáﾐí Valﾐé hroﾏad┞  
h) připravuje a předkládá Valﾐé hroﾏadě výročﾐí zprávu o čiﾐﾐosti a  hospodařeﾐí spolku, 

i) projedﾐává výsledk┞ čiﾐﾐosti MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru, 
j) sIhvaluje uzavřeﾐí a ukoﾐčeﾐí praIovﾐěprávﾐího vztahu s vedouIíﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ pro 
realizaci SCLLD. 

 



Čl. ぱ  Předseda spolku   

1.  Je statutárﾐíﾏ zástupIeﾏ spolku, zastupuje spolek ﾐaveﾐek a jedﾐá jeho jﾏéﾐeﾏ saﾏostatﾐě.  
2.   Uzavírá a ukoﾐčuje praIovﾐěprávﾐí vztah┞ se zaﾏěstﾐaﾐIi spolku. 
 

Čl. ひ Výběrová komise 

1. Úkoleﾏ VýHěrové koﾏise je zejﾏéﾐa posuzovat předložeﾐé rozvojové projekt┞ a v┞Hraﾐé 
doporučovat Prograﾏovéﾏu výHoru k přiděleﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků. VýHěrová koﾏise je sedﾏičleﾐﾐá, 
hlasovaIí právo jedﾐotlivýIh čleﾐů je rovﾐé. 

2. )a svou čiﾐﾐost je VýHěrová koﾏise odpovědﾐa Prograﾏovéﾏu výHoru. 
3. VýHěrová koﾏise zpraIovává ﾐediskriﾏiﾐačﾐí a traﾐspareﾐtﾐí postup při výHěru projektů, jež Hráﾐí 
střetu zájﾏů a objektivní kritéria pro výHěr projektů.  Při rozhodováﾐí o výHěru projektů zajišťuje, že veřejﾐý 
sektor ﾐepředstavuje víIe ﾐež ヵヰ% hlasů. 
4. Čleﾐ┞ VýHěrové koﾏise volí Valﾐá hroﾏada ﾐa doHu jedﾐoho roku. Opakovaﾐé zvoleﾐí je ﾏožﾐé. 
5. Čleﾐeﾏ VýHěrové koﾏise ﾏůže Hýt pouze osoHa, která prokazatelﾐě půsoHí ﾐa úzeﾏí, v ﾐěﾏž spolek 
realizuje své aktivit┞.  
6. Čleﾐové VýHěrové koﾏise volí ze svého středu předsedu VýHěrové koﾏise. Předseda svolává a řídí 
jedﾐáﾐí VýHěrové koﾏise a určuje zapisovatele. )ápis ﾏusí Hýt zapisovateleﾏ doručeﾐ všeﾏ čleﾐůﾏ 
výHěrové koﾏise do ヱヴ dﾐů od jedﾐáﾐí. 

Čl. など Monitorovací a kontrolní výbor 

1. MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor koﾐtroluje čiﾐﾐost orgáﾐů spolku, zejﾏéﾐa soulad se staﾐovaﾏi 
spolku a s usﾐeseﾐíﾏi orgáﾐů spolku. MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor koﾐtroluje hospodařeﾐí spolku. 
2. MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor je pětičleﾐﾐý, hlasovaIí právo jedﾐotlivýIh čleﾐů je rovﾐé. Čleﾐové 
MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru volí předsedu z řad svýIh čleﾐů. Předseda svolává a řídí jeho zasedáﾐí, 
určuje zapisovatele, který zašle zápis předsedovi Prograﾏového výHoru do ヱヴ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů od jedﾐáﾐí. 
3. MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor předkládá zprávu o výsledIíIh své koﾐtrolﾐí a ﾏoﾐitorovaIí čiﾐﾐosti 
Valﾐé hroﾏadě spolku ﾐejﾏéﾐě jedeﾐkrát ročﾐě. 
4. V rozsahu půsoHﾐosti MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru ﾏůže její pověřeﾐý čleﾐ ﾐahlížet do 

dokladů spolku a požadovat od čleﾐů dalšíIh orgáﾐů spolku ﾐeHo od jeho zaﾏěstﾐaﾐIů v┞světleﾐí k 
jedﾐotlivýﾏ záležitosteﾏ. 

5. Čleﾐové MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího a výHoru jsou voleﾐi ﾐa doHu čt┞ř let. Čleﾐeﾏ MoﾐitorovaIího 
a koﾐtrolﾐího výHoru ﾏůže Hýt jeﾐ čleﾐ spolku. 

6. MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor: 
a) projedﾐává výročﾐí zprávu o čiﾐﾐosti a hospodařeﾐí spolku,  
b) dohlíží ﾐa to, že spolek v┞víjí čiﾐﾐost v souladu se zákoﾐ┞, platﾐýﾏi pravidl┞, staﾐdard┞ MAS a 
SCLLD,  

c) svolává ﾏiﾏořádﾐé jedﾐáﾐí Valﾐé hroﾏad┞ a Prograﾏového výHoru, jestliže to v┞žadují 
zájﾏ┞ spolku,  
d) koﾐtroluje ﾏetodiku způsoHu výHěru projektů a její dodržováﾐí, včetﾐě v┞řizováﾐí odvoláﾐí 
žadatelů proti rozhodﾐutíﾏ ve věIi výHěru projektu, 
e) zodpovídá za ﾏoﾐitoriﾐg a hodﾐoIeﾐí SCLLD ふzpraIovává a předkládá ke sIhváleﾐí 
Prograﾏovéﾏu výHoru iﾐdikátorový a evaluačﾐí pláﾐ SCLLD). 



Čl. なな Kancelář  

1. KaﾐIelář tvoří vedouIí zaﾏěstﾐaﾐeI pro realizaIi SCLLD v praIovﾐě právﾐíﾏ vztahu, který zodpovídá za 
Ihod kaﾐIeláře a případﾐě další zaﾏěstﾐaﾐIi.  

2. VedouIí zaﾏěstﾐaﾐeI pro realizaIi SCLLD zejﾏéﾐa: 
a) zajišťuje čiﾐﾐost kaﾐIeláře v ráﾏIi realizaIe SCLLD po organizačﾐí, adﾏiﾐistrativﾐí a 

teIhﾐiIké stráﾐIe, 
b) v┞tváří praIovﾐí ﾐáplﾐě zaﾏěstﾐaﾐIůﾏ spolku v souvislosti s realizaIí SCLLD, 

c) koﾐtroluje, zda zaﾏěstﾐaﾐIi spolku v┞koﾐávají práIi v souladu s jejiIh praIovﾐíﾏi 
ﾐáplﾐěﾏi 

3. KaﾐIelář je úkolováﾐa orgáﾐ┞ spolku, zejﾏéﾐa Prograﾏovýﾏ výHoreﾏ.  
4. KaﾐIelář spolupraIuje s čleﾐ┞ voleﾐýIh orgáﾐů spolku a zajišťuje adﾏiﾐistrativﾐí záležitosti spojeﾐé s 
čiﾐﾐostí spolku. 

Čl. なに Hospodaření 

1. Spolek vede účetﾐiItví ve sﾏ┞slu zákoﾐa č. ヵヶン/ヱΓΓヱ SH. o účetﾐiItví, ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 
2. ÚčetﾐiItví čiﾐﾐostí spolku spojeﾐé s realizaIí SCLLD jsou vedeﾐ┞ odděleﾐě od ostatﾐíIh čiﾐﾐostí. 
3. Veškerý zisk z  čiﾐﾐosti spolku ﾏusí Hýt použit pro ﾐaplňováﾐí posláﾐí spolku či pro správu spolku.  

Práva a povinnosti členů 

Čl. なぬ Vznik členství 
1. Čleﾐeﾏ spolku ﾏůže Hýt každá f┞ziIká i právﾐiIká osoHa, která sídlí či půsoHí v regioﾐu úzeﾏﾐí 
půsoHﾐosti spolku, a která se ztotožňuje s posláﾐíﾏ spolku. 
2. Čleﾐové jsou přijíﾏáﾐi do spolku ﾐa základě své přihlášk┞. Přihláškou zájeﾏIe o čleﾐství v┞jadřuje 
svou vůli Hýt vázáﾐ staﾐovaﾏi spolku a dalšíﾏi předpis┞ spolku a svůj souhlas s evideﾐIí údajů o soHě 
v sezﾐaﾏu čleﾐů spolku.  
3. O přijetí čleﾐa rozhoduje Valﾐá hroﾏada. 

Čl. なね Práva členů 

Každý čleﾐ spolku ﾏá právo:  
a) podílet se ﾐa čiﾐﾐosti spolku a účastﾐit se jedﾐáﾐí Valﾐé hroﾏad┞,  
b) účastﾐit se aktivit pořádaﾐýIh spolkeﾏ, 
c) podávat ﾐávrh┞ a podﾐět┞ pro čiﾐﾐost spolku Prograﾏového výHoru, 
d) kd┞koliv se v┞jádřit k aktivitáﾏ spolku, 
e) volit a Hýt voleﾐ do orgáﾐů spolku, 

Čl. なの Povinnosti členů 

Každý čleﾐ spolku ﾏá poviﾐﾐost: 
aぶ dodržovat staﾐov┞, vﾐitřﾐí předpis┞ spolku a usﾐeseﾐí orgáﾐů spolku, 
Hぶ řádﾐě a včas platit čleﾐské příspěvk┞, 
Iぶ aktivﾐě se podílet ﾐa plﾐěﾐí Iílů spolku, 
dぶ účastﾐit se jedﾐáﾐí Valﾐé hroﾏad┞ a všeIh dalšíIh orgáﾐů spolku, jiIhž je čleﾐeﾏ, ﾐeHo se řádﾐě oﾏluvit. 



Čl. なは Seznam členů 

ヱ. Spolek vede sezﾐaﾏ čleﾐů, který oHsahuje t┞to údaje:  
- Jﾏéﾐo/ﾐázev čleﾐa  
- Jﾏéﾐo zástupIe právﾐiIké osoH┞  
- T┞p čleﾐa ふf┞ziIká osoHa/f┞ziIká osoHa podﾐikajíIí/právﾐiIká osoHa/veřejﾐá správa/ﾐeziskový  

subjekt)  

- B┞dliště/sídlo ふuliIe, č.p./č.o., oHeIぶ  
- Datuﾏ ﾐarozeﾐí/IČ  
- Kontakty (telefon, email)  

- )ájﾏová oHlast čleﾐa ふzájﾏová skupiﾐaぶ 
ヲ.  )ápis┞ do sezﾐaﾏu se provádějí po sIhváleﾐí přihlášk┞ Valﾐou hroﾏadou a uhrazeﾐí čleﾐského příspěvku, 
a to ﾐejpozději do ンヰ dﾐů od vzﾐiku čleﾐství. )ápis┞ provádí kaﾐIelář.  
ン.  V┞ﾏazáﾐí zápisu ze sezﾐaﾏu se provádí ﾐa základě ukoﾐčeﾐí čleﾐství, a to ﾐejpozději do ンヰ dﾐů od 
ukoﾐčeﾐí čleﾐství. Výﾏaz┞ provádí kaﾐIelář. 
ヴ.  Se sezﾐaﾏeﾏ čleﾐů kaﾐIelář ﾐakládá jako s osoHﾐíﾏi údaji, podle příslušﾐýIh zákoﾐů.  
ヵ. Sezﾐaﾏ čleﾐů Hude zveřejﾐěﾐ jako ﾐeúplﾐý, pouze v části Jﾏéﾐo/ﾐázev čleﾐa - OHeI H┞dliště/sídla – Typ 

čleﾐa. Úplﾐý sezﾐaﾏ čleﾐů ﾏůže Hýt posk┞tﾐut pouze ﾐa v┞žádáﾐí a za účeleﾏ plﾐěﾐí Iílů spolku. 

Čl. なは Zánik členství 
1. Každý čleﾐ ﾏůže kd┞koliv a Hez udáﾐí důvodu v┞stoupit ze spolku. V┞stoupeﾐí je třeHa učiﾐit píseﾏﾐě 
a doručit Prograﾏovéﾏu výHoru. Čleﾐství je ukoﾐčeﾐo dﾐeﾏ, kd┞ je v┞stoupeﾐí doručeﾐo Valﾐé hroﾏadě. 
2. Čleﾐství zaﾐiká, jestliže čleﾐ ﾐezaplatí čleﾐský příspěvek aﾐi v přiﾏěřeﾐé lhůtě určeﾐé spolkeﾏ 
dodatečﾐě ve výzvě k zaplaIeﾐí, ačkoli H┞l ﾐa teﾐto ﾐásledek ve výzvě upozorﾐěﾐ. 
3. Spolek ﾏůže v┞loučit čleﾐa, který závažﾐě porušil poviﾐﾐost v┞plývajíIí z čleﾐství a v přiﾏěřeﾐé lhůtě 
ﾐápravu ﾐezjedﾐal aﾐi po výzvě spolku. Výzva se ﾐev┞žaduje, ﾐelze-li porušeﾐí poviﾐﾐosti odčiﾐit ﾐeHo 
způsoHilo-li spolku zvlášť závažﾐou újﾏu. 

Zrušení spolku 

Čl. なば  Dobrovolné zrušení 
1. Valﾐá hroﾏada ﾏůže rozhodﾐout o doHrovolﾐéﾏ zrušeﾐí spolku. K přijetí takového usﾐeseﾐí je třeHa 

souhlasu dvou třetiﾐ všeIh čleﾐů spolku. 
2. Likvidačﾐí zůstatek Hude předáﾐ jiﾐéﾏu spolku, který sleduje podoHﾐý Iíl. 

Závěrečná ustanovení 
Čl. なぱ Účinnost 

T┞to staﾐov┞ ﾐaHývají účiﾐﾐosti dﾐeﾏ uložeﾐí do sHírk┞ listiﾐ u Rejstříkového soudu. 

Ve Vodňaﾐech dne 13. 8. 2015 

 

 


