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S T A T U T 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví  

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

Dne 18. 4. 2006 byla Zakládací listinou založena obecně prospěšná společnost MAS Horní 

Pomoraví o. p. s., IČ 27777146, se sídlem Hanušovice, Hlavní č.p. 137, PSČ 788 33 (dále jen 

„Společnost“). 

V souladu s příslušnými ustanoveními Zakladatelské listiny rozhodla Správní rada dne 10. 11. 

2014 o změně Statutu, kterým zřídila Místní akční skupinu Horní Pomoraví.  

Tento STATUT upravuje právní poměry této Místní akční skupiny Horní Pomoraví. 

 

1.1. Název organizační složky: Místní akční skupina Horní Pomoraví  

1.2. Sídlo: Hanušovice, Hlavní č. p. 137, PSČ 78833 

1.3. Místní akční skupina Horní Pomoraví je tvořena partnery, kteří mají se Společností 

uzavřenu Partnerskou smlouvu. 

 

Článek 2 

Územní působnost Místní akční skupiny Horní Pomoraví  

 

2.1. Místní akční skupina Horní Pomoraví působí na území České republiky, zejména v oblasti 

obcí Bohdíkov, Bohuslavice, Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Drozdov, Dubicko, 

Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, 

Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, Kolšov, Kopřivná, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, 

Malá Morava, Nemile, Olšany, Písařov, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, 

Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré Město, Sudkov, Svébohov, Šléglov, Štíty, Vikantice, 

Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole, případně území dalších obcí, které dali souhlas se 

zařazením do územní působnosti MAS pro období 2014 - 2020. 

 

Článek 3 

Účel zřízení Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

 

3.1. Místní akční skupina Horní Pomoraví byla založena za účelem poskytování obecně 

prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj území obcí Bohdíkov, Bohuslavice, Branná, 

Bratrušov, Brníčko Bušín, Drozdov, Dubicko, Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, 

Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, 

Kolšov, Kopřivná, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Malá Morava, Nemile, Olšany, 
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Písařov, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré 

Město, Sudkov, Svébohov, Šléglov, Štíty, Vikantice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole, 

případně dalších obcí, které dali souhlas se zařazením do územní působnosti MAS pro 

období 2014 - 2020. 

3.2. Místní akční skupina Horní Pomoraví byla založena za účelem rozvoje území Místní akční 

skupiny Horní Pomoraví, který je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje.  

 

Článek 4 

Činnost Místní akční skupiny Horní Pomoraví  

 

4.1. Místní akční skupina Horní Pomoraví vykonává tyto činnosti:  

 

I. Komunitně vedený místní rozvoj 

- Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje prostřednictvím místní akční skupiny 
 

II.  Rozvoj partnerství  

- podpora vzniku a rozvoj partnerství místních subjektů – neziskových organizací, 

podnikatelů a zástupců veřejné správy 

- součinnost s místními, regionálními, národními a zahraničními subjekty  

  

III. Práce v regionu na základě metody LEADER 

- příprava a realizace koordinace metody LEADER včetně příslušných dotačních 

evropských a národních programů  

- využití nejlepších zkušeností metody LEADER v členských zemích a šíření informací 

o úspěších 

- činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů 

- zavádění kvalitních integrovaných rozvojových strategií venkovských regionů, jejich 

vytváření místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, 

kulturních a lidských zdrojů na principu „zdola nahoru“  

- Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Community-led local 

development strategy)  

 

Článek 5 

Místní partnerství  

 

5.1. Místní akční skupina Horní Pomoraví je otevřeným partnerstvím. Partnerství v Místní 

akční skupině Horní Pomoraví vzniká podpisem Partnerské smlouvy mezi Partnerem a 

Společností. Podmínkou pro uzavření Partnerské smlouvy a vzniku partnerství je přijetí 

Partnera rozhodnutím Shromáždění partnerů. Partnerem se může stát právnická osoba 

(PO), fyzická osoba (FO), fyzická osoba podnikající (FOP).  

5.2. Podmínkami pro vznik partnerství jsou 
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a) sídlo, provozovna, trvalé bydliště nebo prokazatelná  místní působnost v regionu 

Horní Pomoraví. V případě pochybností v otázce místní působnosti (prokázání místní 

působnosti) rozhodne programový výbor. 

b) nesplňuje-li žadatel podmínky podle písmene a), může se stát Partnerem, pokud 

dlouhodobě a soustavně vykonává činnost ve prospěch obyvatel regionu Horní 

Pomoraví 

c)b) bezúhonnost ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání 

d)c) zaplacení registračního poplatku 

5.3. 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 Společnosti  

5.4. 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 

5.5. 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 

Porušení výše uvedených bodů může být důvodem k vyloučení Partnera. 

5.6. Seznam Partnerů Místní akční skupiny Horní Pomoraví a jejich zástupců vede vedoucí 

zaměstnanec pro realizaci SCLLD. 

 

Článek 6 

Zájmové skupiny Místní akční skupiny Horní Pomoraví  

 

6.1. Zájmové skupiny Místní akční skupiny Horní Pomoraví vytvářejí Partneři.  

6.2. Zájmové skupiny včetně názvu a předmětu činnosti definuje Programový výbor 

v návaznosti na strategii komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny 

Horní Pomoraví (dále jen „SCLLD“).  

6.3. Partner se stane členem zájmové skupiny dle svého rozhodnutí, členství však musí 

odpovídat převažující činnosti. Zařazení člena do zájmové skupiny potvrzuje 

Programový výbor. 

6.4. Seznam členů zájmových vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.  
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6.5. Každý Partner Místní akční skupiny Horní Pomoraví může být příslušný pouze k jedné 

zájmové skupině. 

 

Článek 7 

Orgány Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

 

7.1. Místní akční skupina Horní Pomoraví vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány: 

a) Shromáždění partnerů  

b) Programový výbor 

c) Výběrová komise 

d) Kontrolní výbor  

7.2. Jeden Partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho dalšího orgánu.  

7.3. Členem orgánu se může stát pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a plně svéprávná ve 

smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická 

osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

 

 Článek 8 

Shromáždění partnerů 

 

8.1 Shromáždění partnerů je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny Horní Pomoraví. 

8.2 Shromáždění partnerů je tvořeno všemi partnery Místní akční skupiny Horní Pomoraví.  

8.3 Zasedání Shromáždění partnerů svolává Programový výbor nejméně 1 x ročně.  

8.4 Je – li Partnerem Místní akční skupiny Horní Pomoraví právnická osoba, zmocní tato 

fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala. Jinak zastupuje právnickou osobu člen jejího 

statutárního orgánu s právem samostatného jednání za člena.  

8.5 Jednání Shromáždění partnerů je upraveno jednacím řádem. Jednací řád Shromáždění 

partnerů schvaluje Shromáždění partnerů.  

8.6 Shromáždění partnerů:   

a) schvaluje vnitřní předpisy Místní akční skupiny Horní Pomoraví, pokud nejsou 

právním řádem nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu svěřeny jinému orgánu 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

b) nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území 

působnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

c) zřizuje Programový výbor, Výběrové komise a Kontrolní výbor, definuje počet 

členů, způsob jejich volby a odvolání, pravomoci a způsob jednání,  

c)d) volí členy orgánů Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

d)e) schvaluje SCLLD Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

e) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro 

výběr projektů 

f) schvaluje výroční zprávu o činnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
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g) rozhoduje o fúzi nebo zrušení Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

g)h) rozhoduje o přijetí / vyloučení partnera 

8.7 Shromáždění partnerů je usnášeníschopné za současného splnění těchto podmínek: 

a) na Shromáždění partnerů je přítomná nadpoloviční většina partnerů Místní akční 

skupiny Horní Pomoraví 

b) veřejný sektor ani členové žádné zájmové skupiny nepředstavují více než 49 % 

hlasovacích práv  

b)c) k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

8.8 Pro dosažení splnění podmínky odst. 8.7. písm. b) tohoto článku je vedoucí zaměstnanec 

SCLLD  oprávněn proporčně upravit váhu hlasů jednotlivých členů. Váha hlasů 

jednotlivých členů bude vedoucím zaměstnancem SCLLD oznámena před počátkem 

hlasování. Platí podmínky, že k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadopoloviční 

většiny přítomných. 

 

Článek 9 

Programový výbor 

 

9.1 Programový výbor je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny Horní Pomoraví.   

9.2 Programový výbor je nejméně devítičlenný. 

9.3 Členové Programového výboru jsou voleni Shromážděním partnerů z Partnerů Místní 

akční skupiny Horní Pomoraví.   

9.4 Funkční období členů Programového výboru je tříleté, po uplynutí této doby volí 

Shromáždění partnerů nový Programový výbor. Opětovné členství v Programovém 

výboru je možné.  

9.5 Seznam členů Programového výboru vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. 

9.6 Členové Programového výboru volí ze svého středu Předsedu programového výboru.  

Předseda Programového výboru svolává a řídí jeho zasedání. 

9.7 Veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje 

v Programovém výboru více než 49% hlasovacích práv. 

9.8 Programový výbor se schází nejméně čtyřikrát (4X) za kalendářní rok. Jednání 

Programového výboru svolává Předseda programového výboru. V případě nečinnosti 

Předsedy programového výboru nebo nečinnosti Programového výboru delší než půl 

roku, svolává Programový výbor vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. 

9.9 Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho 

členů, a rozhoduje většinou přítomných hlasů. Při rozhodování je hlasovací právo členů 

rozhodovacího orgánu rovné. 

9.10 Programový výbor:  
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a) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím 

zaměstnancem pro realizaci SCLLD 

b) schvaluje výzvy k podávání žádostí 

c) připravuje aktualizace SCLLD daného území 

d) schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování SCLLD  

e) navrhuje projektové záměry Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

f) schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů  

g) je zodpovědný za přípravu a realizaci SCLLD Místní akční skupiny Horní 

Pomoraví 

h) navrhuje projektové náměty pro přípravu žádostí o dotaci 

i) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu 

Výběrové komise 

i)j) schvaluje rozpočet Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

j)k) svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně 

9.11 Při výběru projektů Programovým výborem musí minimálně 50% hlasů pocházet 

z neveřejné sféry.  

9.119.12 Za činnost člena Programového výboru může náležet odměna dle vnitřního 

předpisu a v rámci platných právních předpisů. 

9.129.13 Členství v Programovém výboru zaniká 

a) uplynutím funkčního období 

b) odstoupením člena Programového výboru, a to ke dni zvolení náhradního člena 

Programového výboru, nejpozději však ke dni zasedání Shromáždění partnerů 

Místní akční skupiny, na kterém bude náhradní člen zvolen 

c) odvoláním Shromáždění partnerů, a to ke dni přijetí rozhodnutí o odvolání  

d) úmrtím člena 

e) zánikem Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

 

Článek 10 

Výběrová komise 

 

10.1 Výběrová komise je výběrovým orgánem Místní akční skupiny Horní Pomoraví.  

10.2 Výběrová komise je nejméně devítičlenná. Členové Výběrové komise jsou voleni 

Shromážděním partnerů. Členové Výběrového orgánu musí být voleni ze subjektů, které 

na území Místní akční skupiny Horní Pomoraví prokazatelně působí.  

10.3 Je – li členem Výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu 

zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 

10.4 Funkční období člena Výběrové komise určuje Shromáždění partnerů na dobu 

maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné. 

10.5 Seznam členů Výběrové komise vede vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. 

10.6 Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné. 
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10.7 Veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% 

hlasovacích práv Výběrové komise.   

10.8 Členové Výběrové komise volí ze svého středu Předsedu výběrové komise. Předseda 

výběrové komise svolává a řídí její zasedání. Jednání Výběrové komise se mohou 

zúčastnit odborníci s hlasem poradním.  

10.9 Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.  

10.10 Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií - navrhuje 

pořadí projektů podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

10.11 Při výběru projektů Výběrovou komisí musí minimálně 50% hlasů pocházet z neveřejné 

sféry.  

10.12 Za činnost člena Výběrové komise může náležet odměna dle vnitřního předpisu a v rámci 

platných právních předpisů. 

10.13 Členství ve Výběrové komisi zaniká 

a) uplynutím funkčního období 

b) odstoupením člena Výběrové komise, a to ke dni zvolení náhradního člena 

Výběrové komise, nejpozději však ke dni zasedání Shromáždění partnerů Místní 

akční skupiny, na kterém bude náhradní člen zvolen 

c) odvoláním Shromážděním partnerů, a to ke dni přijetí rozhodnutí o odvolání  

d) úmrtím člena 

e) zánikem Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

 

Článek 11 

Kontrolní výbor 

 

11.1 Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místní akční skupiny Horní Pomoraví.  

11.2 Kontrolní výbor je nejméně šestičlenný. 

11.3 Členové Kontrolního výboru jsou voleni Shromážděním partnerů Místní akční skupiny 

Horní Pomoraví z partnerů Místní akční skupiny Horní Pomoraví. 

11.4 Členové Kontrolního výboru volí ze svých řad Předsedu kontrolního výboru. Předseda 

kontrolního výboru svolává a řídí jeho zasedání. 

11.5 Činnost Kontrolního výboru řídí Předseda kontrolního výboru. 

11.6 Seznam členů Kontrolního výboru vede vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. 

11.7 Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je – li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro 

přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.  

11.8 Při rozhodování je hlasovací právo členů Kontrolního orgánu rovné. 

11.9 Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní výbor zprávu Shromáždění partnerů o 

výsledcích své kontrolní činnosti.  

11.10 Kontrolní výbor:  
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a) projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny Horní 

Pomoraví  

b) dohlíží na činnost Místní akční skupiny Horní Pomoraví v souladu s právními 

předpisy, platnými pravidly, standardy Místní akční skupiny Horní Pomoraví a 

SCLLD 

c) nahlíží do účetních knih a ostatních dokladů Místního akční skupiny Horní 

Pomoraví týkající se její činnosti a kontroluje obsažené údaje 

d) svolává mimořádné jednání Shromáždění partnerů a Programového výboru, 

vyžadují – li to zájmy Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

e) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů Místní akční skupiny Horní 

Pomoraví a její dodržování, včetně vyřizování odvolání 

f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke 

schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD) 

g) provádí průběžní monitoring realizovaných projektů včetně plnění podmínek 

11.11 Za činnost člena Kontrolního výboru může náležet odměna dle vnitřního předpisu a 

v rámci platných právních předpisů. 

11.12 Členství v Kontrolním výboru zaniká 

a) uplynutím funkčního období 

b) odstoupením člena Kontrolního výboru, a to ke dni zvolení náhradního člena 

Kontrolního výboru, nejpozději však ke dni zasedání Shromáždění partnerů 

Místní akční skupiny, na kterém bude náhradní člen zvolen 

c) odvoláním Shromáždění partnerů, a to ke dni přijetí rozhodnutí o odvolání,  

d) úmrtím člena 

e) zánikem Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

 

Článek 12 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

 

12.1 Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD vybírá Programový výbor. 

12.2 Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD  

a) zpracovává podklady pro jednání Programového výboru 

b) vede seznam Partnerů, zájmových skupin, Programového výboru, Výběrové 

komise a Kontrolního výboru 

c) za podmínek stanovených touto listinou svolává Programový výbor 

 

Článek 13 

Hospodaření organizační složky 

 

13.1. Účetnictví organizační složky Místní akční skupiny je vedeno odděleně od účetnictví MAS 

Horní Pomoraví o.p.s. 
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Článek 14 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

  

14.1  V případě zakladatelů Společnosti a stávajících partnerů MAS Horní Pomoraví o..p.s 

vzniká Partnerství v místní akční skupině Horní Pomoraví okamžikem uzavření Partnerské 

smlouvy bez nutnosti přijetí partnera rozhodnutím Shromáždění partnerů 

14.2. Tento statut byl schválen Správní radou MAS Horní Pomoraví o.p.s 

Shromážděním partnerů dne 104.. 11. 20145. 

 

V Hanušovicích dne ………………………… 4.11.2015  

 

 

 

…………………..………….                     …………………..………….             …………………..………….   


