
MAS Brána do Českého ráje,  o .s .   
 

STANOVY 

Čl. I 

Základní ustanovení 

1. MAS Brána do Českého ráje, o.s. je právnickou osobou registrovanou podle zákona 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Sídlem občanského sdružení MAS Brána do Českého ráje (dále jen „sdružení“) je Libuň 

27, 507 15 Libuň, IČO 270 45 757 , registrace provedena pod č.j. VS/1-1/65578/06-R. 

3. Sdružení vyvíjí svoji činnost na území obcí Rovensko pod Troskami, Žernov, Holenice, 

Tatobity, Veselá, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Syřenov, Bradlecká 

Lhota, Kyje, Železnice, Nová Paka, Úbislavice, Pecka, Stará Paka, Vidochov, Lužany, 

Choteč, Mlázovice, Borovnice, Lázně Bělohrad, Libuň, Jinolice, Kněžnice, Újezd pod 

Troskami, Soběraz, Dřevěnice, Radim, Podůlší, Brada – Rybníček, Dílce, Kbelnice, 

Ostružno, Holín, Zámostí – Blata, Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bystrá nad Jizerou, 

Háje nad Jizerou, Jesenný, Košťálov, Libštát, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, 

Slaná u Semil, Stružinec 

4. Sdružení se musí skládat z vyváženého a reprezentativního výběru partnerů z různých 

socio-ekonomických sektorů daného území. Na úrovni rozhodování musí tvořit místní 

soukromý sektor – ekonomičtí partneři, neziskové organizace a fyzické osoby 

reprezentující zájmové skupiny – nejméně 50 % místního partnerství, veřejný sektor 

méně než 50 %. 

 

Čl. II  

Poslání a činnost 
5. Hlavním posláním sdružení je podporovat aktivity vedoucí k naplnění rozvojových 

záměrů projektu MAS Brána do Českého ráje, o.s., který byl zpracován z iniciativy 

obyvatel Svazků obcí Brada, Mikroregionu Tábor a obcí Nová Paka, Úbislavice, Pecka, 

Stará Paka, Vidochov, Lužany, Choteč, Mlázovice, Borovnice, Lázně Bělohrad, a který 

navrhuje kroky k rozvoji území v oblastech : 

a) zemědělství a údržba krajiny 

b) obnova venkovského prostředí a tradiční zástavby 
c) ochrana kulturních a přírodních památek a realizace prvků systému ekologické stability 

d) podpora rozvoje lidských zdrojů formou zachování základních malotřídních škol 

na vesnicích 

e) podpora drobného a středního podnikání ve venkovských oblastech a ploch 
pro podnikání ve velkých centrech regionu nebo na hlavních komunikacích 

f) rozvoj cestovního ruchu a vytváření provázané nabídky služeb turistům 

g) budování vodní, kanalizační a odpadové infrastruktury k ochraně životního prostředí 

h) řešení údržby komunikací a systému dopravní obslužnosti. 
Další činností sdružení je vytváření a realizace vlastních projektů pro obnovu venkova, 

podporu kulturní činnosti v regionu, podporu volnočasových aktivit a dalších projektů pro 

děti, mládež i ostatní věkové skupiny s odkazem na historické a přírodní dědictví regionu. 

Další aktivity by měly vytvářet podmínky pro komunikaci mezi rozdílnými skupinami občanů 
a vytvářet vztahy mezi veřejnou a podnikatelskou sférou. 

 

Čl. III  

Členství 

1. Členství ve sdružení je dobrovolné.  



2. Členem sdružení se mohou stát občané nebo právnické osoby, kteří se chtějí účastnit jeho 

aktivit nebo se chtějí podílet na jeho činnosti v souladu s posláním a zaměřením sdružení. 

Člen musí souhlasit se stanovami sdružení. 

3. Členové jsou přijímáni na základě vyplnění přihlášky. 
4. Členství ve sdružení zaniká vystoupením, úmrtím, vyloučením člena a zánikem sdružení 

podle § 12 zákona c.83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen má právo : 

a) zúčastnit se valné hromady, vystupovat na ní, přednášet návrhy; 

b) volit a být volen do orgánů sdružení; 

c) podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech 
služeb a členských výhod, účastnit se organizovaných aktivit; 

d) na poskytnutí informací o hospodaření sdružení a využívání získaných prostředků; 

e) jednou ročně kontrolovat hospodaření. 

2. Každý člen je povinen : 
a) dodržovat stanovy; příspěvkový řád 

b) napomáhat podle svých možností při činnosti sdružení, přispívat k jeho rozvoji a 

propagaci. 
 

Čl. V 
Orgány sdružení 

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která : 
a) dohlíží na činnost sdružení a projednává koncepci činnosti sdružení; 

b) schvaluje plán činnosti a výsledek hospodaření; 

c) volí a odvolává členy rady a členy kontrolní komise; 

d) volí a odvolává předsedu sdružení; 
e) rozhoduje o změně stanov, zániku sdružení a majetkovém vypořádání. 

f) rozhoduje o přijímání a vyloučení členů sdružení  

g) si může vyhradit pravomoc rady 

2. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně jednou ročně. 
Valnou hromadu svolává rada sdružení nebo požádá-li o to jedna čtvrtina členů. Každý 

člen má při hlasování jeden hlas. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech členů. K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu dvoutřetinové 

většiny přítomných členů, pokud není uvedeno jinak. Valnou hromadu svolává rada 
pozvánkou, kterou přebere každý člen sdružení ( osobně nebo elektronicky ) nebo 

doporučeným dopisem odeslaným nejpozději 14 dní před jejím konání . V případě, že půl 

hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina všech členů, je rada 

povinna svolat náhradní valnou hromadu nejpozději do 30 dní. Náhradní valná hromada je 
usnášeníschopná, je-li přítomna jedna čtvrtina všech členů a k platnosti rozhodnutí je třeba 

souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů. 

3. Výkonným orgánem sdružení je rada. Radu volí a odvolávají 

členové dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů na valné hromadě. Předsedu a 
místopředsedy volí valná hromada a stávají se členy rady. Volební období je tři roky. 

Rada má 8 členů  vždy při zachování poměrného zastoupení 2:2:2:2 zástupců za 

Mikroregion Tábor : Svazek obcí Brada : Novopacko: Pojizeří. Za svou činnost rada 

odpovídá valné hromadě. Schází se dle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Rada je 
usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejich členů a rozhoduje většinou přítomných 

členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda Sdružení. V případě 

dlouhodobé nepřítomnosti člena rady má sdružení, které tento člen zastupuje, právo 

, 



navrhnout kooptaci náhradníka do rady. Tuto kooptaci schvaluje rada a je nutno ji oznámit 

na nejbližší valné hromadě.  

 

 
 

Do působnosti rady patří : 

a) rozhodování o základních otázkách činnosti sdružení a řízení činnosti sdružení; 

b) projednávání způsobu hospodaření s finančními prostředky; 
c) svolávání valné hromady; 

d) rozhodování o zřízení výborů a komisí; 

e) projednávání návrhu členů podané radě, vztahující se k činnosti sdružení. 

f) přijetí členů sdružení 
g) rozhodování o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny ostatním orgánům sdružení 

 
5. Jménem sdružení jedná předseda nebo 1. místopředseda, popřípadě 2. místopředseda nebo 

jiný člen rady na základě písemného pověření. Jednající se prokazuje jmenovací listinou 

podepsanou předsedou a oběma místopředsedy sdružení. Předseda sdružení vykonává činnosti 

v souladu s pravomocemi udělenými valnou hromadou nebo radou sdružení.  

  
 

Čl. VI. 

Zásady hospodaření 

1. Při své činnosti se sdružení řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, 

stanovami a interními předpisy sdružení. 
2. Zdrojem příjmů sdružení jsou dobrovolné příspěvky členů, dary fyzických a právnických 

osob, dotace, granty a příjmy z vlastni činnosti.  
3. Prostředky sdružení jsou používány v souladu s předmětem jeho činnosti k naplňování 

cílů sdružení v souladu s obecnými podmínkami o užití finančních prostředků. 
4. Kontrolní komise je minimálně tříčlenná, vždy při zachování poměrného zastoupení  

1:1:1:1 zástupců za Mikroregion Tábor : Svazek obcí Brada : Novopacko : Pojizeří. 
Schází se dle potřeby během volebního období. Svého předsedu volí kontrolní komise na 
prvním zasedání ze svého středu. Komise zajišťuje kontrolu a revizi účetních operací a 
dodržování usnesení valné hromady a zprávu o své práci podává na valné hromadě. 
Kontroluje dodržování svých rozhodnutí. 

 
Čl. VII. 

 Zánik sdružení 
Zánik sdružení může proběhnout : 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením; 

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění; 

O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení sdružení rozhoduje valná hromada nadpoloviční 
většinou všech svých členů. V případě zániku dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s 

jiným sdružením rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. 

 

 

Čl. VIII. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 25.4.2013 

Změny a doplňky stanov provádí pouze valná hromada. 

 
 

 


