
 
Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území 
Adamova, Borku, Dubičného, Hlincové Hory, Hluboké nad Vltavou, Hosína, 
Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, 
Ševětína, Štěpánovic, Úsilného, Vitína, Vráta a Zvíkova. 

                 
  

 

 
 
 

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 101, IČ: 260 83 426, 
sídlo: Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
telefon 773 644 373, e-mail: info@mashl.cz, web: www.mashl.cz   

 
   

Podmínky pro p řistoupení nových partner ů Místní ak ční skupiny 
Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 

 
Partnerem Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. (dále jen „MAS“) se může stát 
právnická nebo fyzická osoba, která: 

- souhlasí se Zakládací smlouvou a dalšími základními a strategickými dokumenty 
MAS (např. Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014+ apod.), 

- souhlasí s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o partnerství a spolupráci, 
- má na území MAS bydliště, sídlo, provozovnu, nebo zde působí jiným prokazatelným 

způsobem (např. podnikatelé prokazatelně nabízejí a poskytují své služby a výrobky, 
neziskové organizace pořádají akce nebo jinou dlouhodobou činnost a nepodnikající 
fyzické osoby jsou veřejně činné), 

- zašle vyplněnou přihlášku, 
 
Partnerství s MAS vzniká schválením písemné přihlášky zájemce o partnerství 
shromážděním partnerů MAS. V případě nepřijetí partnera jsou zájemci o partnerství 
písemnou formou oznámeny konkrétní důvody jeho nepřijetí. 
 
Nový partner vystupuje vůči obecně prospěšné společnosti MAS na bázi partnerství, které je 
stvrzeno podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci. Je-li novým partnerem MAS 
právnická osoba, určí fyzickou osobu, která jej bude zastupovat v orgánech MAS, jinak 
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Tato fyzická osoba musí být 
svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 
Tuto podmínku musí splňovat také partner, jímž je fyzická osoba. 
 
Partnerství s MAS zaniká: 

- ukončením smluvního vztahu na základě dohody partnera a MAS, 
- vystoupením partnera v případě, že MAS neplní povinnosti pro ni vyplývající ze 

Smlouvy o partnerství a spolupráci, 
- vyloučením partnera shromážděním partnerů v případě neplnění povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o partnerství a spolupráci nebo Zakládací smlouvy 
a dalších dokumentů MAS, 

- úmrtím fyzické osoby, 
- zánikem právnické osoby. 

 
Při zániku partnerství nevzniká nárok na vrácení případných příspěvků ani finančních či 
materiálních darů. 
 
 

Václav Fučík 
ředitel 


