STATUT
Statutární zástupce občanského sdružení s názvem
Místní akční skupina Hornolidečska o.s. (dále jen jako ,,MASH“)
vydává tento statut (dále jen jako ,,Statut“)
obsahující výtah stanov MASH ve znění účinném ke dni 28.11.2007
1. MASH je občanské sdružení, v němž se dobrovolně sdružují fyzické i právnické osoby za účelem získání
podpory z Operačního programu ,,Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ a dalších činností vyplývajících ze
stanov sdružení (dále jen jako ,,Stanovy“). Působnost MASH je vymezena katastry členských obcí Sdružení obcí
Hornolidečska.
2. MASH je právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 11.10.2004 pod č.j. VS/11/58650/04-R, IČ 26676109, vystupující v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, která
neodpovídá za závazky svých členů ani jiných subjektů. MASH prostřednictvím svých orgánů plní úkoly vyplývající
ze Stanov.
3. Sídlem MASH je adresa Lidečko 467, 756 15.
4. Orgány sdružení jsou Valná hromady, Statutární zástupci – předseda, místopředseda, Programový výbor,
Výběrová komise, Kontrolní a revizní komise, Manažer a Účetní.
5. Valná hromada je nejvyšším orgánem MASH. Valnou hromadu tvoří všichni členové MASH. Valná hromada: schvaluje Stanovy, její doplňky a změny, výběr projektů žadatelů, včetně rozsahu jejich financování státní dotací,
předložených valné hromadě Programovým výborem, - volí či jmenuje orgány sdružení a odvolává je z funkce, projednává zprávy o hospodaření a činnosti MASH za uplynulý rok, schvalování rozpočtu a plánu činnosti na další
období, - rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena MASH, - rozhoduje o zrušení MASH a způsobu likvidace jeho
majetku. Valná hromada rozhoduje další otázky, které do její působnosti svěřuje zákon nebo Stanovy. Valná
hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů MASH.
6. Statutární zástupci – předseda a místopředseda, když každý z nich je oprávněn jednat jménem sdružení
samostatně. Statutární zástupce jedná a podepisuje jménem sdružení tak, že k názvu sdružení připojí svůj
vlastnoruční podpis. Statutární zástupce zastupuje sdružení navenek. Statutárnímu zástupci náleží obchodní
vedení sdružení. Statutární zástupce je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést
seznam členů a informovat členy o záležitostech sdružení. Ke dni vyhotovení tohoto Statusu je na základě
usnesení valné hromady o volbě Statutárních zástupců ze dne 17.1.2007 předsedou MASH pan Ing. Vojtěch
Ryza, datem narození 20.12.1971, bytem Lidečko č.p. 415,PSČ 756 15 a místopředsedou MASH pan Miroslav
Papšík, datem narození 3.2.1961, bytem Lužná č.p. 108,PSČ 756 11.
7. Výběrovou komisi tvoří místopředseda a osm členů MASH. Do působnosti Výběrové komise patří provádění
činnosti Výběrové komise ve smyslu Pravidel Programu LEADER. Výběrová komise třídí, hodnotí a vybírá projekty
předložené žadateli, konzultuje výběr projektů s programovým výborem, provádí další související činnosti, dále
činnost vyplývající ze stanov a činnosti uložené Valnou hromadou.
8. Programový výbor tvoří předseda a čtyři členové MASH. Programový výbor plní funkci stanovenou Pravidly
Programu LEADER. Je zodpovědný za realizaci Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska a dozor nad jeho
realizací. Programový výbor zpracovává Strategický plán Leader MAS Hornolidečska, kritéria hodnocení projektů
pro výběrovou komisi, posuzuje přijatelnost projektů dle kritérií přijatelnosti, konzultuje výběr projektů s
Výběrovou komisí, plní funkci monitorovacího výboru – dozor nad realizací Strategie MASH, naplňování cílů
stanovených ve Strategii, provádí další související činnosti, dále činnost vyplývající ze stanov a činnosti uložené
Valnou hromadou.
9. Kontrolní a revizní komisi tvoří tři členové MASH. Kontrolní a revizní komise může na vyžádání kdykoliv
provést kontrolu účetnictví, kterou provádí minimální jedenkrát ročně.
10. Manažer je zmocněn ke všem úkonům spojeným s činností MASH, vyjma úkonů spojených s uzavíráním smluv
s majetkovým plnění, úkonů souvisejících s nakládáním majetku ve vlastnictví MASH a činností svěřených
zákonem či Stanovami do působnosti Valné hromady či jiného orgánu sdružení. Navenek jedná manažer tak, že
k názvu sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis s dodatkem Manažer sdružení. Ke dni vyhotovení tohoto Statusu
je na základě usnesení Valné hromady o jmenování Manažera ze dne 11.10.2004 Manažerem pan Aleš Lahoda,
datem narození 29.9.1974, bytem Zlín, Na honech III./4921, PSČ 760 05.
11. Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem MASH. Účetní nese
odpovědnost za správnost účetní evidence.
12. Členství v MASH je dobrovolné. Členem MASH se může stát každý občan České republiky starší 18-ti let, plně
způsobilý k právním úkonům, který splňuje podmínky stanovené v Stanovách. Právnická osoba může být členem
pouze tehdy, pokud na její majetek nebyl prohlášen konkurz či likvidace.
13. Majetek MASH tvoří hmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková práva. MASH může
hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných organizací či státu v souladu s právními předpisy.
Závěrečná ustanovení
Znění tohoto Statutu bylo schváleno Valnou hromadou na jejím zasedání dne 28.11.2007.
Statut zůstává založen v sídle MASH. Na žádost člena či orgánu MASH a jeho náklady zajistí Statutární zástupce
úředně ověřenou fotokopii Statutu.

V Lidečku dne 28.11.2007

_________________________
____________,
předseda MASH

