M A S H o l i c k o o. p. s.
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448
PODMÍNKY PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE
S MAS HOLICKO, o.p.s.
Za účelem zajištění implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014
– 2020 zřídila Správní rada organizační složku společnosti s názvem Místní partnerství. Tato
organizační složka je otevřeným partnerstvím všech zájemců ze soukromého, neziskového, veřejného
sektoru i fyzických osob.

Podmínky přijetí nového partnera:
Partnerem společnosti se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let mající na
území působnosti MAS své sídlo nebo trvalé bydliště nebo provozovnu nebo prokazatelně na
území MAS místně působí (vykonává svou činnost ve prospěch obyvatel tohoto regionu). Konečné
rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci valné hromady.
Partnerem společnosti může být osoba, jejíž předmět podnikání nebo předmět činnosti naplňuje
zásady stanovené pro plnění úkolů Komunitně vedeného místního rozvoje.
Partnerem společnosti se může stát právnická osoba, ale také každý občan, který je občansky
bezúhonný a splňuje další podmínky stanovené Statutem organizace. Partnerství je dobrovolné.
Každý partner společnosti písemně jmenuje svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v
orgánech společnosti i místního partnerství.

Partneři tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner
v přihlášce a následně v partnerské smlouvě podle své převažující činnosti. Partner společnosti může
být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Zájmové skupiny Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Holicko byly definovány následovně:
a) Místní samospráva a svazky obcí,
b) Volnočasové aktivity a spolkový život,
c) Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby,
d) Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství,
e) Podnikání v ostatních oblastech,
f)

Cestovní ruch,

g) Životní prostředí.
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Každý partner z důvodu dodržení Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém
období let 2014 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky ze dne 21. května 2014 č. 368 o
definuje svou příslušnost k sektoru působnosti:
a) Veřejná sféra (obec, mikroregion, příspěvková organizace, PO z min. 50% vlastněná obcí,
krajem nebo státem),
b) Podnikatel (nezemědělská oblast),
c) Zemědělec,
d) Nezisková organizace,
e) Fyzická osoba nepodnikající.

Partnerství vzniká podpisem Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci, kterému
předchází odsouhlasení žádosti o členství Valnou hromadou Místního partnerství. O schválení
partnerství vyrozumí zájemce bezodkladně sekretariát MAS.

Práva a povinnosti člena:
Člen má právo:
a) účastnit se na činnosti Společnosti prostřednictvím svého členství ve Valné hromadě
Místního partnerství (viz. čl. IX Statutu),
b) působit ve všech orgánech Společnosti, a to za podmínek daných Statutem,
c) volit a být volen do orgánů Místního partnerství, a to za podmínek daných Statutem,
d) využívat služeb poskytovaných Společností.

Člen má povinnost:
a) chovat se čestně vůči Společnosti,
b) dodržovat Statut MAS,
c) dodržovat přijatá usnesení Valné hromady,
d) plnit úkoly stanovené Valnou hromadou a poskytovat potřebnou součinnost,
e) platit partnerský příspěvek ve výši dle rozhodnutí Valné hromady.
Od 1. 1. 2020 je stanovena následující výše partnerských příspěvků:


Veřejný sektor:
- Dobrovolný svazek obcí Holicka – 176.070,- Kč/rok,
- Obce, jež jsou členy Dobrovolného svazku obcí Holicka – 0 Kč/rok (uhradí příspěvek
v rámci Dobrovolného svazku obcí Holicka),
- Obce, jež nejsou členy Dobrovolného svazku obcí Holicka – 10,- Kč/občana,
- Příspěvkové organizace obcí – 200,- Kč/rok,



Podnikatelský sektor:
- Podnikající FO - 1.000,- Kč/rok,
- Podnikající PO - 3.000,-Kč/rok,



Neziskový sektor (nestátní neziskové organizace, nepodnikající FO) – 200,- Kč/rok.
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Další práva a povinnosti partnera společnosti upravuje Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci.

Zánik partnerství:
Partnerství zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

zánikem právnické osoby,
úmrtím fyzické osoby,
odstoupením na základě písemné žádosti, a to s okamžitou účinností,
dohodou, a to s okamžitou účinností,
výpovědí Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci, a to s okamžitou účinností.

Nejvyšší orgán Místního partnerství vyloučí partnera společnosti s okamžitou účinností, porušil-li
závažným způsobem Statut nebo jeho činnost není v souladu se zájmy a činností Společnosti.
Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností v případě, kdy
druhá smluvní strana závažným způsobem nebo přes předchozí upozornění opakovaně porušuje své
smluvní povinnosti.
Zánikem partnerství dochází k zániku členství v orgánech Společnosti i Místního partnerství.

Jak se přihlásit?
Zašlete nám svou přihlášku partnera, motivační dopis a životopis.
Přihláška partnera musí obsahovat minimálně následující informace:


Právnické osoby: Název subjektu, jméno a příjmení statutárního zástupce, IČ, sídlo firmy,
obor podnikání / předmět činnosti, kontaktní údaje (telefon, e-mail), datum a podpis
statutárního zástupce.



Fyzické osoby: jméno a příjmení, IČ, sídlo firmy / trvalé bydliště, obor podnikání / předmět
činnosti / oblast zájmů, kontaktní údaje (telefon, e-mail), datum a podpis.



V přihlášce dále uveďte:
-

Kdo bude Vaším zástupcem pro jednání ve Valné hromadě Místního partnerství,

-

Zařazení do sektoru působnosti: Veřejná sféra (obec, mikroregion, příspěvková
organizace, PO z min. 50% vlastněná obcí, krajem nebo státem) / Podnikatel
(nezemědělská oblast) / Zemědělec / Nezisková organizace / Fyzická osoba nepodnikající,

-

Zařazení do zájmové skupiny (dle své převažující činnosti): Místní samospráva a svazky
obcí / Volnočasové aktivity a spolkový život / Sociální oblast a vzdělávání / Zemědělství,
lesnictví, potravinářství a rybářství / Podnikání v ostatních oblastech / Cestovní ruch /
Životní prostředí,

-

Prohlášení o seznámení a souhlasu se stanovami Společnosti,

-

Prohlášení o souhlasu se zpracováním a evidencí osobních údajů v souladu se zákonem č.
101/200 Sb. pro potřeby podání přihlášky partnera.
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Přihlášku odešlete na adresu MAS: MAS Holicko, o.p.s., Náměstí T.G.Masaryka 24, 534 14 Holice

Rozhodnutí o přijetí členů:
O přijetí členů rozhoduje Valná hromada, která je rozšíření Místního partnerství výrazně nakloněna s
vědomím ideální vyváženosti veřejného a soukromého sektoru. Rozhoduje právní způsobilost a
odhodlání pracovat v kolektivu a ztotožnění se s cíli MAS. Valná hromada hlasuje o členech
jednotlivě.
O rozhodnutí Valné hromady budou všichni žadatelé informováni.
V případě kladného rozhodnutí Valné hromady budete požádáni o podpis Rámcové smlouvy o
partnerství a vzájemné spolupráci, na jehož základě se stanete partnerem MAS Holicko, o.p.s.

Více informací?
Pokud potřebujete více informací, můžete se obrátit na ředitelku MAS Holicko, o.p.s.
(mas@holicko.cz).
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