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Příloha č. 4
MAS 21 – SR/STATUT/2015/1

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.
Níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen „správní
rada“), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. (f) zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále
také „Společnost“) vydává nové úplné znění statutu společnosti, jímž upravuje vnitřní organizační uspořádání
Společnosti a pro zajištění implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020
zřizuje organizační složku Společnosti , ve které působí místní partnerství pod názvem MAS 21.
Článek I.
Základní ustanovení
Dne 15. 12. 2005 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS 21, o.p.s.
Tento Statut podrobněji upravuje vnitřní organizační uspořádání Společnosti.
1. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni do
oddílu O, vložky č. 96, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 3. 4. 2006 čj. F 4095/2006, O 96/1.
2. Společností se pro účely tohoto dokumentu rozumí MAS 21, o.p.s.
3. MAS se pro účely tohoto dokumentu rozumí místní akční skupina (místní partnerství), která má formu
partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky Společnosti na základě Rámcových smluv o
partnerství a vzájemné spolupráci mezi Společností a Partnery. MAS má vlastní orgány, zřízené tímto
statutem.
4. Partnerem MAS se pro účely tohoto dokumentu rozumí právnická nebo fyzická osoba působící v MAS na
základě Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené se Společností.
5. SCLLD se pro účely tohoto dokumentu rozumí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – rozvojový
dokument, vztahující se na území působnosti MAS.
6. Standardy MAS se pro účely tohoto dokumentu rozumí požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby
obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.
7. Zájmovou skupinou se pro účely tohoto dokumentu rozumí skupina, která je cíleně zaměřená na určitou
problematiku SCLLD. Zájmové skupiny jsou tvořeny partnery MAS. Partner MAS může být příslušný pouze
k jedné zájmové skupině. Vymezení zájmových skupin schválí nejvyšší orgán MAS v souladu se SCLLD.
8. Územím působnosti MAS se pro účely tohoto dokumentu rozumí geografická oblast vymezená katastrálním
územím obcí, které schválily zařazení územní působnosti obce do územní působnosti MAS.
9. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento statut.
10. Smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí úplné znění zakládací smlouvy společnosti.
11. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů.

Článek II.
Orgány Společnosti (dále jen „orgány“)
1. Společnost podle Zákona vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:




správní rada
dozorčí rada
ředitel
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2. Seznam členů orgánů uvedených v odst. 1 čl. II. Statutu je uveden ve Smlouvě; podrobnosti o způsobu jejich
jmenování a odvolání, funkčním období, pravomocích, jednání, apod. jsou stanoveny Zákonem a Smlouvou, v
případě správní rady i tímto Statutem.
3. Společnost dále může vytvářet k zabezpečení své činnosti tyto orgány:


výbory, komise a pracovní skupiny zřízené správní radou - jsou výkonnými, poradními nebo
iniciativními orgány správní rady. Podrobnosti činnosti výborů, komisí a pracovních skupin
zřízených správní radou stanoví správní rada.



výbory a pracovní skupiny zřízené dozorčí radou - jsou výkonnými, poradními nebo iniciativními
orgány dozorčí rady. Podrobnosti činnosti výborů a pracovních skupin zřízených dozorčí radou
stanoví dozorčí rada.



komise a pracovní skupiny zřízené ředitelem - jsou výkonnými, poradními nebo iniciativními
orgány ředitele. Podrobnosti činnosti komisí a pracovních skupin zřízených ředitelem stanoví
ředitel.

4. Podíl členů z veřejného a soukromého sektoru v orgánech uvedených v odst. 3 čl. II. Statutu musí být vždy
maximálně 49 % členů z veřejného sektoru (veřejná správa) a minimálně 51 % členů ze soukromého sektoru
(který zahrnuje rovněž nestátní neziskové organizace). Za dodržení podílu odpovídá zřizovatel příslušného
orgánu.
5. Opětovné členství v orgánech je možné.
6. Průběžně aktualizovaný seznam členů orgánů uvedených v odst. 3 čl. II. Statutu vede ředitel.
7. Podrobnosti o způsobu jmenování a odvolání členů orgánů uvedených v odst. 3 čl. II. Statutu, jejich funkčním
období, pravomocích apod. jsou stanoveny orgánem Společnosti, který je zřizuje.
8. Za výkon funkce mohou členové orgánů pobírat odměnu. O výši odměn za výkon funkce členů správní rady
rozhodují zakladatelé Společnosti (dále jen Zakladatelé) na návrh správní rady (odst. 4. 2.16. Smlouvy), o
výši odměn za výkon funkce členů dozorčí rady rozhodují Zakladatelé na návrh dozorčí rady (odst. 4. 3. 8.
Smlouvy). O výši odměn za výkon funkce členů jiných orgánů rozhoduje správní rada na návrh příslušného
orgánu nebo jeho zřizovatele.
Článek III.
Správní rada
1.

Kromě pravomocí stanovených Zákonem a Smlouvou rozhoduje správní rada o podávání žádostí Společnosti
o podporu projektů, schvaluje uzavření Smluv o partnerství na projektu (v případě, že uzavřením smlouvy
vzniká pro Společnost finanční závazek) a jejich ukončení z důvodu neplnění závazků vyplývajících z
uzavřených Smluv o partnerství na projektu (v případě, že uzavřením smlouvy vzniká pro Společnost finanční
závazek).
Článek IV.
Dozorčí rada

1. Povinnosti a pravomoci dozorčí rady jsou stanoveny Zákonem a Smlouvou.
Článek V.
Ředitel
1. Povinnosti a pravomoci ředitele Společnosti jsou stanoveny Zákonem a Smlouvou.
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Článek VI.
Zaměstnanci Společnosti
1.

Zaměstnanci Společnosti jsou povinni dodržovat platné obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy
Společnosti.

2.

Zaměstnanci mají obecnou odpovědnost za majetek, který slouží k výkonu jejich práce. Odpovídá – li to
povaze příslušné práce, uzavře Společnost se zaměstnancem dohodu o odpovědnosti. V tomto případě je
Společnost povinna vytvořit zaměstnanci takové podmínky, aby mohl sjednanou odpovědnost zajistit.

3.

Náplň práce zaměstnanců je dána uzavřenou pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a Společností.
Článek VII.
Projektoví partneři

1. Projektovými partnery Společnosti jsou právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se
podílejí na základě Smlouvy o partnerství na projektu na činnosti Společnosti a na plnění účelů, pro které byla
Společnost založena (dále jen Projektoví Partneři). Projektový partner není totožný s Partnerem MAS, ačkoli
jedna osoba může být jak Projektovým partnerem, tak Partnerem MAS.
2. Projektoví Partneři uzavírají se Společností Smlouvu o partnerství na projektu podle odst. 1 článku VII.
Statutu, která upravuje jejich spolupráci se Společností. Uzavření Smlouvy o partnerství na projektu schvaluje
správní rada (v případě, že uzavřením smlouvy vzniká pro Společnost finanční závazek) nebo ředitel
Společnosti (v případě, že uzavřením smlouvy nevzniká pro Společnost finanční závazek).
3. Za činnost ve Společnosti nenáleží Projektovým partnerům ani jejich zástupcům odměna.
Článek VIII.
Místní partnerství
1. Pro zajištění implementace SCLLD pro období 2014 - 2020 zřizuje Společnost organizační složku
Společnosti . V rámci organizační složky působí místní partnerství, které provádí Komunitně vedený místní
rozvoj (ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb a na místní úrovni, která přispívá k dosažení
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a která je koncipována a prováděna
místní akční skupinou); Komunitně vedený místní rozvoj:


se zaměřuje na konkrétní subregionální území,



je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé
místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle
vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49%
hlasovacích práv,



se uskutečňuje na základě SCLLD,



je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních
souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

2. Název místního partnerství je MAS 21.
3. MAS 21 je místním partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném
subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD.
4. MAS 21 je formou partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky Společnosti na základě
Rámcových smluv o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Společností a Partnery MAS.
5. MAS 21 vytváří vlastní orgány:


Plénum – nejvyšší orgán



Programový výbor – rozhodovací orgán



Kontrolní výbor – kontrolní orgán
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Výběrová komise – výběrový orgán

6. Jeden Partner MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho orgánu MAS 21.
7. Orgány MAS 21 nesmí omezit rozhodovací pravomoci orgánů Společnosti dané zákonem nebo zakládací
smlouvou společnosti.
8. Činnost MAS 21 spadá pod činnost Společnosti uvedenou ve Smlouvě , odst. 2. 2. 1. písm. (d) - realizace
partnerské metody LEADER v regionu.

Článek VIII. a)
Plénum
1. Plénum je nejvyšším orgánem MAS 21.
2. Plénum je tvořeno všemi partnery MAS 21, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
3. Je – li partnerem MAS 21 právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v Plénu zastupovala, jinak
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4. Jednání Pléna je upraveno jeho jednacím řádem.
5. Plénum je usnášeníschopné, je – li přítomna nadpoloviční většina partnerů.
6. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
7. Plénum má tyto kompetence:


Schválení svého jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS 21, pokud nejsou právním řádem nebo
rozhodnutím Pléna svěřeny jinému orgánu MAS.



Nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS 21.



Zřizuje orgány MAS 21 - programový výbor (rozhodovací orgán), kontrolní výbor (kontrolní orgán) a
výběrovou komisi (výběrový orgán).



Volí členy orgánů MAS 21 – určuje počet členů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a
odvolávání a způsob jednání.



Distribuce veřejných finančních prostředků:
 Schvaluje SCLLD
 Schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů



Schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 21



Rozhoduje o fůzi nebo zrušení MAS 21.
Článek VIII. b)
Programový výbor

1. Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS 21.
2. Členové programového výboru musí být voleni z partnerů MAS 21, přičemž veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
3. Je – li členem programového 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.
4. Členy programového výboru volí Plénum na základě návrhu partnerů. Min. počet členů programového výboru
je 6.
Statut společnosti MAS 21, o.p.s.
4/7

MAS 21, o.p.s, K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb, IČ 26 40 83 09, www.mas21.cz

5. Funkční období členů programového výboru je tříleté. Opětovné členství v programovém výboru je možné.
6. Programový výbor volí ze svých řad předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání.
7. Programový výbor je usnášeníschopný, je – li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí
je třeba souhlasu většiny přítomných.
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů programového výboru rovné.
9. Programový výbor má tyto kompetence:


Schvaluje uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
(hlavní manažer SCLLD). Tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku pracovního
poměru).



Rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS 21.



Schvaluje rozpočet MAS 21.



Schvaluje výzvy k podávání žádostí.



Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise. Při
rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.



Svolává jednání Pléna minimálně 1 x ročně.

Článek VIII. c)
Kontrolní výbor
1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem MAS 21.
2. Členové kontrolního výboru musí být voleni z partnerů MAS 21.
3. Je – li členem 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.
4. Členy kontrolního výboru volí Plénum na základě návrhu partnerů. Min. počet členů kontrolního výboru jsou
3.
5. Funkční období členů kontrolního výboru je tříleté. Opětovné členství v kontrolním výboru je možné.
6. Kontrolní výbor volí ze svých řad předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání.
7. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je – li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je
třeba souhlasu většiny přítomných.
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního výboru rovné.
9. Nejméně 1x ročně podává kontrolní výbor zprávu Plénu o výsledcích své kontrolní činnosti.
10. Kontrolní výbor má tyto kompetence:


Projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 21.



Dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.



Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů společnosti týkajících se činnosti MAS 21 a kontroluje tam
obsažené údaje.



Svolává mimořádné jednání Pléna a programového výboru, pokud to vyžadují zájmy MAS 21.



Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání
žadatelů proti výběru MAS.
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Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení programovému
výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD).
Článek VIII. d)
Výběrová komise

1. Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS 21.
2. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí.
3. Je – li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4.

Členy výběrové komise volí Plénum na základě návrhu partnerů. Min. počet členů výběrové komise je 10.

5. Doba mandátu členů výběrové komise je určena Plénem na dobu 1 roku, opakované zvolení je možné.
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
7. 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.
8. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
9. Výběrová komise volí z řad svých členů předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání.
10. Výběrová komise má tyto kompetence:


Provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto
operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Při rozhodování při předvýběru projektů náleží nejméně 50 %
hlasů subjektům, kteří nejsou veřejnými orgány.

Článek VIII. e)
Partneři MAS
1. O přijetí partnera rozhoduje na základě písemné přihlášky programový výbor. Přihláška obsahuje základní
identifikační údaje a také označení příslušnosti partnera k zájmové skupině podle jeho převažující činnosti.
Partneři MAS uzavírají Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci se Společností.
2. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS 21 trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a musí
prokazatelně na daném území působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS).
3. Práva a povinnosti partnera MAS:


Písemně jmenuje svého zástupce, který bude jednat jeho jménem v orgánech MAS, neučiní – li tak
zastupuje jej člen jeho statutárního orgánu.



Zástupce partnera má právo účastnit se jednání Pléna, případně se nechat na tomto jednání zastoupit
dalším zástupcem.



Partner má právo volit a být volen do orgánů MAS 21.



Partner má za stanovených podmínek právo využívat služeb poskytovaných Společností, tzn., že Partner
MAS se může stát Projektovým partnerem na základě stanovených podmínek ukotvených ve Smlouvě o
partnerství na projektu



Partner se podílí na budování místního partnerství a řídí se pravidly MAS 21 stanovenými v tomto
Statutu.

4. Další práva a povinnosti partnera MAS upraví Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci.
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Článek VIII. f)
Kancelář MAS
1. Pro realizaci SCLLD je Společností zřízena kancelář MAS 21, kterou řídí hlavní manažer SCLLD.
Článek VIII. g)
Zájmové skupiny
Vymezení zájmových skupin:


Místní samospráva, svazky obcí



Konkurenceschopný venkov



Životní prostředí



Cestovní ruch



Volnočasové aktivity



Sociální oblast, vzdělávání

Vymezení zájmových skupin schválí nejvyšší orgán MAS (Plénum) v souladu se SCLLD. MAS může vymezit
další zájmové skupiny v souladu se SCLLD.
Článek IX.
Účetnictví
1. Společnost vede účetnictví v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, zejména ve smyslu zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Společnost vede účetnictví organizační složky odděleně od ostatních činností.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Ke dni nabytí účinnosti tohoto Statutu se ruší statut Společnosti ze dne 15. 9. 2014.
2. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení správní radou.
3. Tento Statut byl schválen správní radou dne 29. 5. 2015

…………………………….
Mgr. Stanislav Kříž
předseda správní rady MAS 21, o.p.s.
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