
Jak se mohu stát členem MAS Český sever, z. s.? 

 

MAS Český sever je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění. Spolek je otevřené dobrovolné, nevládní, neziskové partnerství 
občanů a právnických osob hájící veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. 

 

Účel spolku: 

Zajištění udržitelného rozvoje regionu spolku prostřednictvím metody Leader a 
komunitně vedeného místního rozvoje ve prospěch subjektů působících v území 
(obcí, neziskových organizací, podnikatelů a živnostníků, zemědělských subjektů, 
církví, škol ad.).  
 
a) Rozvíjení mezisektorové spolupráce metodou Leader ve prospěch komunitně 
vedeného místního rozvoje.  

 
b) Aktivizace obyvatelstva a subjektů na území spolku. Řídit další práce, které jsou v 
souladu s účelem spolku a se zájmy členů, zajišťovat k tomu potřebné finanční, 
lidské, materiální, informační a další zdroje.  

 

 Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba, 
která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení 
orgánů spolku.  

 Členství ve spolku je dobrovolné.  

 Členové musí mít v daném území trvalé bydliště sídlo nebo provozovnu nebo 
musí na daném území prokazatelně místně působit. Členové se musí přihlásit 
k zájmové skupině podle jeho převažující činnosti.  

 Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu 
spolku zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního 
orgánu. 

Vznik členství: 

 Členství ve spolku vzniká na základě schválené písemné přihlášky 
představenstvem spolku a zaplacením členského příspěvku. Pro rok 2016 činí 
členský příspěvek 500 Kč pro fyzické i právnické osoby. 

 O přijetí rozhodují členové představenstva spolku na svém časově nejbližším 
zasedání. Přijetí člena se sděluje písemně.  

 Představenstvo může odmítnout členství v případě, že se činnost 
přihlašujícího neslučuje s účelem, činností a doplňkovou činností spolku, nebo 
v případě, že by jeho přijetí ohrozilo samotné působení spolku. 

 Spolek vede evidenci členů. Evidence je zveřejněna na webových stránkách 
spolku. Tištěná podoba je k dispozici v kanceláři spolku.  

 Se seznamem členů kancelář spolku nakládá jako s osobními údaji, podle 
příslušných zákonů.  

 Seznam členů bude zveřejněn jako neúplný, pouze v části Jméno, název 
člena, obec, bydliště, sídlo, typ člena. Úplný seznam členů může být poskytnut 
pouze na vyžádání a za účelem plnění cílů spolku.  



 Členská přihláška a stanovy MAS jsou ke stažení na http://www.mas-
sluknovsko.cz/Prihlaska,-stanovy-a-vyrocni-zpravy-MAS/328.html 

 
Zánik členství: 
 
a) vystoupením člena ze spolku, a to písemným oznámením statutárnímu orgánu či 
představenstvu spolku,  

b) vyloučením člena spolku za hrubé porušení stanov,  

c) nezaplacením stanovených členských příspěvků řádně a včas na základě 
účtovacího dopisu nebo faktury,  

d) smrtí, je-li člen fyzickou osobou,  

e) zánikem subjektu, je-li člen právnickou osobou,  

f) zánikem spolku  
 

 Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu 
musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti 
kterému návrh směřuje, bude mít příležitost se s návrhem na vyloučení 
seznámit a ve lhůtě 30 dnů po jeho obdržení žádat o vysvětlení a uvést a 
doložit vše, co mu je k prospěchu.  

 O vyloučení člena rozhoduje představenstvo spolku, o jednání se pořizuje 
písemný protokol. Oznámení o vyloučení obdrží člen v písemné formě.  

 Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o 
jeho vyloučení přezkoumal kontrolní výbor. Kontrolní výbor zruší rozhodnutí o 
vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Může zrušit 
rozhodnutí o vyloučení i v jiných odůvodněných případech. O jednání se 
pořizuje písemný protokol.  

 Vyloučený člen může do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém 
vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto 
právo zaniká. Další proces se řídí příslušným ustanovením § 242 zákona 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
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