
Zakládací smlouva 

Místní ak ční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.,  
se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1, PS Č 373 41, IČ 260 83 426 (dále jen 
„MAS“) , založené na základ ě zákona č. 248/1995 Sb., o obecn ě prosp ěšných 
spole čnostech, zapsané v rejst říku obecn ě prosp ěšných spole čností vedeného u 
Krajského soudu v Českých Bud ějovicích, oddíl O, vložka 101.  

I. Zakladatelé 

1. Svazek obcí Budějovicko - Sever, se sídlem Pražská 66, 373 67 Borek, identifikační 
číslo 705 08 780, jehož jménem jedná Jaroslav Novák, r.č. 690515/1242, trvale bytem 
Na Výsluní 106, 373 67 Borek (dále jen „první zakladatel"), 
 

2. Svazek obcí Lišovsko, se sídlem 5. května 139, 373 72 Lišov, identifikační číslo 708 83 
271, jehož jménem jedná Josef Šafář, r.č. 740917/1242, trvale bytem Budějovická 87, 
373 72 Zvíkov (dále jen „druhý zakladatel"), 
 

3. Okresní agrární komora České Budějovice, se sídlem Rudolfovská 80, 370 21 České 
Budějovice, identifikační číslo 490 60 783, jejímž jménem jedná Ing. Pavel Dlouhý, r.č. 
530705/349, trvale bytem Na Vyhlídce 724, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále jen „třetí 
zakladatel"), 
 

4. G-PROJECT, s.r.o., se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České 
Budějovice, identifikační číslo 260 64 928, jehož jménem jedná JUDr. Jan Šmidmayer, 
r.č. 780918/1215, trvale bytem Karla Čapka 378, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále jen 
„čtvrtý zakladatel"), 
 

5. BESI a.s., se sídlem Luční 713, 373 72 Lišov, identifikační číslo 006 65 240, jehož 
jménem jedná Ing. Jaromír Vávra, CSc., r.č. 520802/196, trvale bytem Luční 703, 373 
72 Lišov (dále jen „pátý zakladatel"), 
 

6. Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., Lesní 691, 373 41 Hluboká nad Vltavou, identifikační 
číslo 251 89 859, jejichž jménem jedná Ing. František Penz, r.č. 560503/1311, trvale 
bytem Luční 312, 370 08 Staré Hodějovice (dále jen „šestý zakladatel"), 
 

7. STEINBAUER LECHNER s.r.o., se sídlem Sosní 824, 373 73 Štěpánovice, identifikační 
číslo 472 39 042, jehož jménem jedná Ing. Antonín Steinbauer, r.č. 5708121045, Polní 
843/1, 373 72, Lišov (dále jen „sedmý zakladatel"), 
 

8. Občanské sdružení Jihočeská RŮŽE, se sídlem Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad 
Vltavou, identifikační číslo 708 78 358, jehož jménem jedná Ing. Marie Paukejová, r.č. 
546207/0647, K. Štěcha 1201/6, 370 05 České Budějovice a Ing. Lea Nejedlá, r.č. 
675329/1787, Dr. Bureše 1210/11, 370 05 České Budějovice (dále jen „osmý 
zakladatel") 



se dne 14. 1. 2015 dohodli na změně zakládací smlouvy. Zakládací smlouva se upravuje 
následovně tak, že zní: 

II. Název spole čnosti  
Název společnosti je: Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.  

III. Sídlo spole čnosti  
Sídlo společnosti je: Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou  

IV. Doba trvání spole čnosti  
Společnost je založena na dobu neurčitou.  

V. Druh obecn ě prosp ěšných služeb poskytovaných spole čností  
1. MAS se zařizuje za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb, jejichž cílem je 

rozvoj regionu Hlubocka – Lišovska. 
2. Podpora komunitní spolupráce na území Hlubocko - Lišovska. 
3. Vytváření, schvalování a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(dále také SCLLD).  
4. Správa prostředků poskytovaných MAS z programu LEADER, souvisejících a 

následných programů v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 
5. V rámci vytvořených a přijatých strategií komunitně vedeného místního rozvoje 

podporovat rozvojové projekty i další činnosti spojené s komunitně vedeným místním 
rozvojem regionu MAS z následujících oblastí: 

a) péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, obnova krajiny, obnova a udržování 
kulturních a přírodních památek v regionu, 

b) péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí, 
c) podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních 

podnikatelských sítí, 
d) rozvoj multifunkčního zemědělství, 
e) spoluúčast na projektech evropské spolupráce, 
f) meziregionální a mezinárodní spolupráce, 
g) péče o trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu, 
h) realizace vzdělávacích aktivit, akcí a programů, 
i) pořádání společenských a kulturních akcí na území MAS, 
j) propagace regionu a jeho zájmového území, 
k) všestranný rozvoj regionu Hlubocko - Lišovska. 

6. Vypisování výzev pro předkládání projektů. 
7. Hodnocení předkládaných projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, 

která jsou v souladu se základními přijatými principy komunitně vedeného místního 
rozvoje, předpisy ČR a EU. 

8. Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel operačních programů EU a ČR. 
9. Vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvoje území MAS. 
10. Evidence a monitoring realizace projektů. 
11. Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti. 



12. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně 
prospěšná společnost může vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) za 
podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití 
prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, 
rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Obecně prospěšná společnost se 
nesmí účastnit na podnikání jiných osob. 

VI. Oblast p ůsobení v rámci SCLLD 
Společnost realizuje své aktivity v rámci SCLLD na území MAS. Území MAS je geograficky 
homogenní (jeho součástí nemohou být správní území obcí, která jsou od jinak celistvého 
území oddělena) a je vymezeno územími obcí, které vydaly souhlas se zařazením 
správního území obce do územní působnosti MAS. 

VII. Podmínky poskytování obecn ě prosp ěšných služeb  
Služby uvedené v článku V. této listiny budou poskytovány všem zájemcům za stejných 
podmínek souladu se základními přijatými principy komunitně vedeného místního rozvoje, 
předpisy ČR a EU. 

VIII. Orgány spole čnosti  
1. Orgány společnosti jsou: 

a) Ředitel 
b) Správní rada 
c) Dozorčí rada 

2. Vedle těchto orgánů působí v rámci společnosti její organizační složka pro organizaci a 
řízení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen organizační složka 
CLLD) a její orgány. 

3. Je-li členem orgánu společnosti fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve 
smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem orgánu 
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu 
zastupuje. 

4. Orgány jsou usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. 
Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. 

5. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by 
mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. 

6. Nevyplývá-li z této zakládací smlouvy nebo obecně závazných předpisů něco jiného, 
svolává jednotlivé orgány společnosti, jakož i orgány organizační složky CLLD, předseda 
příslušného orgánu, v jeho nepřítomnosti pak místopředseda. 

7. Zasedání orgánů organizační složky CLLD se může účastnit ředitel a zástupci povinných 
orgánů společnosti s hlasem poradním. 

8. Zakladatel je oprávněn převést práva a povinnosti zakladatele MAS, která nezanikla 
samotným aktem založení MAS, na třetí osobu. Osoba, na kterou jsou práva a povinnosti 
převedeny, musí s tímto převodem vyslovit souhlas. 



IX. Ředitel  
1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. 
2. Ředitelem MAS je: Václav Fučík, r.č. 450620/094, Jabloňová 194, 373 67 Borek. 
3. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 
4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru, za výkon funkce náleží řediteli odměna. 

Její výši včetně případných odměn stanovuje správní rada ve smlouvě o výkonu funkce 
ředitele MAS. 

5. Ředitel nesmí být členem správní rady ani dozorčí rady, může se však jejich jednání 
účastnit s hlasem poradním. 

6. Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti ve všech věcech, které nejsou 
zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem svěřeny do kompetence správní rady. 

7. Veškerá jednání, která se týkají vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti, činí za 
obecně prospěšnou společnost správní rada. 

8. Ředitel provádí rozhodnutí orgánů organizační složky CLLD přijatá v rámci jejich 
kompetence podle této zakládací smlouvy s výjimkou rozhodnutí, která jsou v rozporu 
se zákonem nebo ze kterých by společnosti vznikla škoda. 

9. Ředitel může ze své funkce odstoupit. V takovém případě jeho funkce zaniká v den, kdy 
jeho odstoupení z funkce ředitele projednala správní rada, kterou za tím účelem ředitel 
svolá, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy písemné odstoupení z 
funkce ředitele doručí ředitel na adresu sídla MAS. 

X. Správní rada  
1. Správní radu tvoří tito členové: 

Ing. Hana Šťastná, r.č. 695614/1357, Janáčkova 998, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
JUDr. Jan Šmidmayer, r.č. 780918/1215, Karla Čapka 378, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
Jaroslav Novák, r.č. 690515/1242, Na Výsluní 106, 373 67 Borek, 
Ing. Václav Kopačka, r.č. 500117/195, Nová 222, 373 73 Štěpánovice, 
Ing. Milan Stýblo, r.č. 830925/0213, Lesní 691, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
Ing. Josef Půr, r.č. 490106/049, Alšova 840, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
Bc. David Šťastný, r.č. 820317/1218, Ječná 1378 , 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
Ing. Pavel Kašpárek, r.č. 560629/0624, Úsilné 20, 370 10 České Budějovice, 
Josef Šafář, r.č. 740917/1242, Budějovická 87, 373 72 Zvíkov. 

 
2. První, druhý, třetí a čtvrtý zakladatel jmenuje dva členy správní rady MAS, šestý 

zakladatel jmenuje jednoho člena správní rady MAS. 
3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství členů správní rady je 

možné. 
4. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní 

rady. Členové správní rady ze svého středu volí prvního místopředsedu, který vykonává 
úkoly předsedy v době jeho nepřítomnosti. Členové správní rady ze svého středu volí 
místopředsedu, který vykonává úkoly předsedy v době jeho nepřítomnosti, pokud není 
přítomen první místopředseda. 

5. Jménem správní rady jedná její předseda a v jeho nepřítomnosti první místopředseda 
nebo místopředseda. 

6. Členům správní rady nenáleží za výkon této funkce odměna. 
7. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 



8. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K 
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy správní rady. 

9. V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna 
třetina členů správní rady. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je 
neslučitelné s členstvím v dozorčí radě. Členství ve správní radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období,  
b) úmrtím,  
c) odstoupením,  
d) odvoláním. 

10. Správní rada nezasahuje do kompetencí organizační složky CLLD podle této zakládací 
smlouvy, ledaže by výkon těchto kompetencí organizační složkou CLLD byl v rozporu se 
zákonem nebo působil MAS škodu. 

11. Správní rada může vydat statut MAS, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní 
rada schvaluje změnu statutu MAS, byl-li vydán. Statut může podrobněji upravit 
kompetence organizační složky CLLD a stanovit práva a povinnosti této organizační 
složky. 

XI. Dozor čí rada  
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS. 
2. Dozorčí rada je tříčlenná. 

Dozorčí radu tvoří tito členové: 
Bc. Jiří Švec, r.č. 751128/1228, Velechlevín 52, 373 72 Lišov, 
Pavla Kovářová, r.č. 795324/1252, Lesní 721, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
Vít Kavalír, r.č. 721115/1222, Jabloňová 605/28, 373 71 Rudolfov.  

 
3. První, druhý a šestý zakladatel jmenují každý po jednom členu dozorčí rady MAS. 
4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání 

dozorčí rady. 
5. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství členů dozorčí rady je 

možné. 
6. Členům dozorčí rady nenáleží za výkon této funkce odměna. 
7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K 

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy dozorčí rady. 

8. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení 
zakládací smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další 
nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. 

 
 
XII. Hodnota a ozna čení majetkových vklad ů zakladatel ů 
1. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a sedmý zakladatel se zavazují vložit do MAS peněžitý 

vklad ve výši 3.000,- Kč. 
2. Šestý zakladatel se zavazuje vložit do MAS peněžitý vklad ve výši 6.000,- Kč. 
3. Osmý zakladatel nemá povinnost vložit do MAS peněžitý vklad. 



XIII. Organiza ční složka CLLD (Místní partnerství) 
1. Organizační složka CLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka v rámci Místní 

akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci 
MAS podle této zakládací smlouvy. Navenek však za MAS samostatně nejedná, nemá 
právní osobnost. 

2. Organizační složka je tvořena formou místního partnerství pro zajištění implementace 
SCLLD pro období 2014 – 2020 na území MAS. 

3. Organizační složku CLLD tvoří tyto orgány organizační složky: 
a) Shromáždění partnerů 
b) Rozhodovací komise 
c) Výběrová komise 
d) Kontrolní komise 

4. Nejvyšším orgánem organizační složky je shromáždění partnerů. Tvoří jej všichni 
partneři působící v organizační složce na základě uzavřených partnerských smluv s 
MAS za účelem přípravy a realizace strategie CLLD. 

5. Orgány organizační složky jsou ustavovány tak, aby v žádném z orgánů veřejný sektor 
ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv. 

6. Jeden partner může být kromě shromáždění partnerů členem jen pouze jednoho 
dalšího orgánu organizační složky. 

7. Vedle orgánů organizační složky je součástí organizační složky též její kancelář. 
8. Seznam aktuálních partnerů v rámci organizační složky CLLD včetně registru 

uzavřených smluv a seznamu členů orgánů vede kancelář. Za jeho správné vedení je 
přímo odpovědna řediteli MAS. Ředitel MAS kontroluje pravidelně způsob vedení údajů 
o partnerství a orgánech organizační složky. Na požádání kteréhokoliv z partnerů nebo 
kohokoliv z veřejnosti z nich poskytne MAS výpis osvědčující aktuální stav. 

9. Organizační složka CLLD má internetové stránky, které obsahují minimálně tyto 
informace: 

a) zřizovací dokumenty (zakládací smlouva či statut), 
b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin, 
c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba, 
d) mapa územní působnosti, 
e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS, 
f) seznam členů povinných orgánů (rozhodovacího, výběrového a kontrolního 

orgánu), 
g) podmínky pro přistoupení nových partnerů včetně práv a povinností partnerů. 

10. Práva a povinnosti partnera MAS: 
a) právo účasti na hlasování shromáždění partnerů 
b) povinnost zachovávat vnitřní řád MAS. 

11. Podmínky přijetí partnera MAS: 
a) má na území působnosti MAS bydliště, sídlo, provozovnu nebo na daném území 

prokazatelně působí, 
b) zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy, 
c) jeho přijetí je schváleno rozhodnutím shromáždění partnerů. 

XIV. Organiza ční složka - Shromážd ění partner ů 
1. Shromáždění partnerů je tvořeno všemi partnery MAS v rámci strategie CLLD, kteří mají 

uzavřenu partnerskou smlouvu s MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových 



skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve shromáždění partnerů při jeho 
rozhodování, při jednání se řídí jednacím řádem shromáždění partnerů. 

2. Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji ve shromáždění 
partnerů MAS zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního 
orgánu. Je-li partnerem MAS fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve 
smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Tuto podmínku musí 
splňovat také ten, kdo zastupuje právnickou osobu. 

3. Shromáždění partnerů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 
Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

4. Počet členů shromáždění partnerů je minimálně 21. 
5. Shromáždění partnerů: 

a) schvaluje jednací řád shromáždění partnerů, 
b) nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění CLLD v území 

působnosti MAS, 
c) zřizuje povinné orgány organizační složky, tj. rozhodovací komisi, výběrovou 

komisi a kontrolní komisi a volí a odvolává členy těchto orgánů, 
d) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS v rámci strategie CLLD, 
e) řídí proces pořízení SCLLD a doporučuje jej ke schválení správní radě MAS, 
f) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů v rámci uskutečňování strategie 

CLLD, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, 
g) doporučuje správní radě ke schválení část rozpočtu MAS zahrnující činnost v 

rámci CLLD,  
h) schvaluje výroční zprávu o činnosti organizační složky CLLD a o hospodaření této 

organizační složky, 
i) rozhoduje o vytvoření zájmových skupin. 

6. Shromáždění partnerů se schází dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Jeho jednání 
svolává rozhodovací komise. 

XV. Organiza ční složka – Rozhodovací komise  
1. Rozhodovací komise je rozhodovacím orgánem organizační složky CLLD.  
2. Členové rozhodovací komise jsou voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani 

žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při 
rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovací komise rovné. 

3. Počet členů rozhodovací komise je 6, jsou voleni na dobu 3 let. Opětovné členství 
v rozhodovací komisi je možné. 

4. Je-li členem rozhodovací komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v 
rozhodovací komisi zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího 
statutárního orgánu. Je-li členem rozhodovací komise fyzická osoba, musí být 
svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské 
podnikání. Tuto podmínku musí splňovat také ten, kdo zastupuje právnickou osobu. 

5. Rozhodovací komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro 
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

6. Rozhodovací komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho 
zasedání. 

7. Do kompetence rozhodovací komise spadá zejména:  
a) doporučovat řediteli MAS uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s 

vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, bez doporučení rozhodovací 



komisí není ani uzavření ani rozvázání pracovního poměru možno učinit, tímto 
nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce, 

b) schvalovat výzvy k podávání žádostí, 
c) vybírat projekty k realizaci a stanovit výši alokace na projekty na základě návrhu 

výběrové komise, 
d) svolávat shromáždění partnerů minimálně jedenkrát za rok. 

XVI. Organiza ční složka - Výb ěrová komise 
1. Výběrová komise je volena shromážděním partnerů ze subjektů, které na území MAS 

prokazatelně místně působí. 
2. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji ve 

výběrové komisi zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního 
orgánu. Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná 
ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Tuto podmínku musí 
splňovat také ten, kdo zastupuje právnickou osobu. 

3. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné. 
4. Má 5 členů volených shromážděním partnerů, přičemž žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. 
5. Dobu mandátu členů určuje shromáždění partnerů na dobu max. jednoho roku, 

opakované zvolení je možné. 
6. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho 

zasedání. 
7. Do kompetence výběrové komise spadá zejména předvýběr projektů na základě 

objektivních kritérií. Výběrová komise navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto 
operací k plnění záměrů a cílů SCLLD a doporučuje projekty ke schválení rozhodovací 
komisi. 

XVII. Organiza ční složka - Kontrolní komise  
1. Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření organizační složky CLLD, zejména 

soulad rozhodování jejích orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly dotačních 
programů a pravidly pro činnost v rámci SCLLD. 

2. Členové kontrolní komise jsou voleni z partnerů MAS. Kontrolní komise má 3 členy 
volené na 2 roky. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem správní rady MAS 
ani rozhodovací komise či výběrové komise. 

3. Kontrolní orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. 

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné. 

5. Je-li členem kontrolní komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v kontrolní 
komisi zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 
Je-li členem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve 
smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Tuto podmínku musí 
splňovat také ten, kdo zastupuje právnickou osobu. 

6. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro 
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

7. Nejméně jedenkrát ročně podává kontrolní komise zprávu nejvyššímu orgánu MAS o 
výsledcích své kontrolní činnosti. 



8. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů 
společnosti a požadovat od členů dalších orgánů MAS nebo od jejích zaměstnanců 
vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

9. Pokud kontrolní komise shledá, že postup orgánů organizační složky je v rozporu 
s obecně závaznými předpisy či dotačními pravidly, oznámí to rozhodovací komisi 
organizační složky a dá na vědomí řediteli MAS. Rozhodovací komise je povinna 
zjednat nápravu. Pokud rozhodovací komise nápravu nezjedná, může se kontrolní 
komise se svojí námitkou či připomínkou obrátit na shromáždění partnerů. 

10. Kontrolní komise svolává mimořádné jednání shromáždění partnerů či rozhodovací 
komise, jestliže to vyžadují zájmy MAS.  

11. Do kompetence kontrolní komise spadá zejména: 
a) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, 
b) dohlíží na to, že MAS vyvíjí svou činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 

standardy MAS a SCLLD, 
c) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činnosti MAS 

a kontrolovat tam obsažené údaje, 
d) svolávat mimořádné jednání shromáždění partnerů a rozhodovací komise, jestliže 

to vyžadují zájmy MAS, 
e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně 

vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, 
f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke 

schválení rozhodovací komisi indikátorový a evaluační plán SCLLD). 

XVIII.  Organiza ční složka - Kancelá ř organiza ční složky CLLD 
1. Je tvořena vedoucím zaměstnancem organizační složky popř. dalšími zaměstnanci. 

Počet zaměstnanců kanceláře organizační složky stanoví rozhodovací komise po 
dohodě s ředitelem MAS. 

2. Vedoucího zaměstnance kanceláře organizační složky přijímá do pracovního poměru 
ředitel MAS na návrh rozhodovací komise organizační složky CLLD. 

3. Kancelář organizační složky CLLD připravuje podklady pro jednání orgánů organizační 
složky a realizuje rozhodnutí organizační složky i jiných orgánů MAS ve vztahu 
k uskutečňování SCLLD. 

XIX. Vztahy mezi orgány MAS a orgány organiza ční složky SCLLD 
1. Ve věcech přípravy a uskutečňování SCLLD a realizace projektů SCLLD k jejímu 

naplňování je k vnitřní formulaci rozhodnutí za MAS přednostně příslušná organizační 
složka CLLD. Bez jejího předchozího rozhodnutí či doporučení ani proti jejím 
rozhodnutím nemohou jiné orgány MAS rozhodovat, ledaže by postupem či 
rozhodnutím organizační složky měl být porušen zákon nebo MAS vzniknout škoda. 
Pokud by ostatní orgány toto ustanovení nedodržely, mohou být volány k odpovědnosti 
za případnou škodu, kterou by tímto porušily zejména v oblasti dodržování kritérií 
dotačních či grantových podpor, jejichž podmínkou jsou závazky k partnerství veřejného 
a soukromého sektoru apod. 

2. MAS vede příjmy a výdaje související s činností organizační složky CLLD a související 
se strategií CLLD v účetnictví odděleně pod zvláštními účelovými znaky, tak, aby byly 
vždy zpětně dohledatelné a samostatně kontrolovatelné. 



3. MAS vede účetnictví včetně účetnictví pro organizační složku CLLD v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4. O fúzi nebo zrušení organizační složky může správní rada rozhodnout jen s předchozím 
souhlasem shromáždění partnerů. 

XX. Přijetí nových partner ů a ukon čení partnerství 
1. Noví partneři v rámci CLLD mohou být přijímáni na základě jejich písemné žádosti, o 

přijetí rozhodne shromáždění partnerů. K přijetí nového partnera je třeba souhlasného 
rozhodnutí shromáždění partnerů.  

2. Partnerství zaniká ke dni uvedenému v žádosti o ukončení partnerství, která musí být 
doručena na adresu obecně prospěšné společnosti.  

3. Shromáždění partnerů může rozhodnout o vyloučení partnera pro zvlášť závažné 
porušení povinností partnera (stanovených touto zakládací smlouvou, jiným 
dokumentem MAS nebo Smlouvou o partnerství a spolupráci). Pro přijetí rozhodnutí o 
vyloučení je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných partnerů. 

XXI. Účetnictví a výro ční zpráva 
1. MAS je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s 

doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a 
náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně 
prospěšné společnosti.  

2. Řádná a mimořádná účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případech 
stanovených zákonem, popřípadě v případech, kdy je tak stanoveno pravidly aktuálního 
poskytovatele dotace, kterými je obecně prospěšná společnost vázána v rámci výkonu 
své činnosti.  

3. V ostatním platí pro obecně prospěšnou společnost předpisy o účetnictví.  
4. MAS vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení 

účetního období. Účetním obdobím je kalendářní rok, výroční zpráva se zpracovává 
vždy pro daný kalendářní rok. Výroční zpráva podává věrný obraz o činnosti a 
hospodaření MAS za předchozí účetní období. 

5. Výroční zprávu zpracovává ředitel, schvaluje ji správní rada a projednává dozorčí rada a 
kontrolní komise. 

6. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS budou zveřejňovány na internetové 
adrese MAS a rovněž budou distribuovány zejména všem zakladatelům, členům správní 
rady, dozorčí rady a všem partnerům a přispěvatelům MAS. 

XXII. Rušení, likvidace a zánik obecn ě prosp ěšné spole čnosti 
Obecně prospěšná společnost se zrušuje: 

a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné 
společnosti,  

b) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením,  
c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, 

jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,  
d) prohlášením konkursu na její majetek.  

K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora, který je povinen postupovat při 
likvidaci ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný 
soud podle sídla obecně prospěšné společnosti. 

XXIII. Závěrečná ustanovení 
1. Veškeré záležitosti, které nejsou přímo upraveny zakládací slouvou, se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popřípadě 
ostatními obecně závaznými předpisy. 

2. Přijetím této nové zakládací smlouvy (kompletní změnou) všemi zakladateli se ruší 
původní text zakládací smlouvy, resp. Dodatku č. 1 k zakládací smlouvě. 
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