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PARTNERSKÁ SMLOUVA  

o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Společnost 

Název:  MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

Sídlo:   Hanušovice, Hlavní 137, PSČ: 788 33 

IČ:   27 777 146 

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu 

v Ostravě pod sp. zn. O 230 

Zastoupena:  Ing. Annou Bartošovu, ředitelkou  

 

1.2. Partner 

Název:  _____________________ 

Sídlo:   _____________________ 

IČ:   _____________________ 

Zastoupen:  _____________________ 

 

2. Předmět a účel Partnerské smlouvy 

2.1. Partnerskou smlouvu uzavírají Smluvní strany v souladu s článkem V. Statutu Místní akční 

skupiny Horní Pomoraví (dále jen „Statut“). Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva 

a povinností smluvních stran tak, aby docházelo k plnění účelů, pro které byla Místní akční 

skupiny Horní Pomoraví zřízena. 

 

3. Vznik Partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví 

3.1. Partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví vzniká Partnerovi podpisem této 

smlouvy oběma smluvními stranami a přijetím Partnera rozhodnutím Shromáždění 

partnerů.  

3.2. Partner se zavazuje zaplatit Místní akční skupině při podpisu této smlouvy jednorázový 

registrační poplatek 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Tato povinnost se netýká 

Zakladatelů a subjektů, které tento registrační poplatek v minulosti uhradili.  

3.3. Partner tímto prohlašuje, že byl seznámen se Statutem Místní akční skupiny Horní 

Pomoraví, který upravuje činnost a organizační strukturu Místní akční skupiny Horní 

Pomoraví. Partner výslovně prohlašuje, že se zněním Statutu místní akční skupiny Horní 

Pomoraví výslovně souhlasí a přistupuje k němu bez výhrad.  

3.4. Partner současně prohlašuje, že byl seznámen se  Statutem MAS Horní Pomoraví o.p.s.. 
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4. Zánik Partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví 

4.1. Partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví zaniká  

a) vystoupením Partnera, a to ke dni obdržení žádosti o ukončení partnerství 

b) vyloučením Partnera, a to ke dni, kdy o vyloučení rozhodne Shromáždění partnerů 

c) úmrtím Partnera v případě fyzické osoby 

d) zánikem Partnera bez právního nástupce v případě právnické osoby 

e) zrušením Místní akční skupiny Horní Pomoraví rozhodnutím MAS Horní Pomoraví 

o.p.s. 

 

5. Práva a povinnosti Partnera 

5.1. Každý Partner má právo 

a) aktivně se účastnit činnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví  

b) účastnit se zasedání Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

c) volit a být volen do orgánů Místní akční skupiny Horní Pomoraví  

d) vyžadovat informace o činnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

5.2. Každý partner má povinnost 

a) dodržovat Statut Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

b) dodržovat přijatá usnesení Shromáždění partnerů a orgánů Místní akční skupiny 

Horní Pomoraví 

c) platit příspěvky, jejichž výši stanoví Shromáždění partnerů Místní akční skupiny 

Horní Pomoraví 

d) informovat MAS Horní Pomoraví o.p.s. o změně kontaktních údajů. 
 

6. Zástupce Partnera 

6.1. Jednat za Partnera v orgánech Místní akční skupiny Horní Pomoraví je oprávněn: 

 

Jméno  

Příjmení  

Kontaktní adresa  

Kontaktní telefon  

Kontaktní e-mail  

 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
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7.2. Tato smlouva se řídí platným českým právem.  

7.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny před místně a věcně 

příslušným soudem v České republice. 

7.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

7.5. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných 

dodatků.  

7.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatných a neúčinným, 

zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují 

nahradit neplatné a neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a 

účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 

původního, neplatného a neúčinného. 

7.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, 

učiněným nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  Smluvní strany smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

V __________________ dne __________________  V __________________ dne __________________ 

 

 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

                 Ing. Anna Bartošová         Partner 

ředitelka MAS Horní Pomoraví o.p.s.    

   

 


