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Zápis z jednání 

Správní rady MAS krušné hory, o.p.s. ze dne 20.1. 2015, Klínovecká 1407, Ostrov, 

Kancelář č. 402 

Přítomní členové:  
Ing. Joža Lokajíček,  zastupující  Mgr. Davida Soukupa  - předsedu správní rady na základě plné moci 
k zastupování  
Ing. Markéta Moravcová 
Ing. Alexandra Fürbachová 
Hosté: Ing. Jana Urbánková, ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s 

Program 

1. Schválení Statutu společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. 
2. Schválení a odstoupení Partnerů MAS  
3. Různé 

 

Schválení programu 
 
Usn. SR č. 31/01/2015 ze dne 20.1.2015 
 
SR souhlasí s programem. 
 
Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0  
 

1. Schválení Statutu společnosti 
Usn. SR č. 32/01/2015 ze dne 20.1.2015 

Správní rada společnosti MAS Krušné hory, o.p.s., příslušná dle Čl. 9, odst. 1.2, odst.b/,  
Notářského zápisu - Zakládací listiny č. NZ 209/2013, N 236/2013 ze dne 1.10.2013, vloženého 
do rejstříku obecně prospěšných společností dne 22.11.2013, změněné valnou hromadou 
zakladatele Společnosti dne 18.12.2014 usnesením č. 40/12/2014, a dále změněné a 
schválené správní radou Společnosti dne 29.12.2014 usnesením č. 22/12/2014, schvaluje 
Statut společnosti MAS Krušné hory, o.p.s., se sídlem Klínovecká 1407, Ostrov, IČ: 22691022 
v tomto níže uvedeném znění.  
 
Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0  
 

STATUT SPOLEČNOSTI 

MAS KRUŠNÉ HORY, o.p.s. 

Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce  a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS Krušné 

hory, o.p.s., se sídlem Klínovecká 1407, 36301 Ostrov, IČ: 22691022 (dále jen Společnosti), příslušná dle Čl. 9, 

odst. 1.2, odst.b/,  Notářského zápisu - Zakládací listiny č. NZ 209/2013, N 236/2013 ze dne 1.10.2013, 

vloženého do rejstříku obecně prospěšných společností dne 22.11.2013, změněné valnou hromadou 

zakladatele Společnosti dne 18.12.2014 usnesením č. 40/12/2014, a dále změněné a schválené správní radou 

Společnosti dne 29.12.2014 usnesením č. 22/12/2014, vydává Statut Společnosti na základě usn. správní rady 

č. 32/01/2015 ze dne 20.1.2015, jímž upravuje vnitřní organizační uspořádání a právní poměry Společnosti, 

které nejsou uvedeny v zakládací listině.  
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Článek I. 

Základní ustanovení 

1. OPS se pro účely tohoto dokument rozumí MAS Krušné hory, o.p.s. 

2. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento Statut. 

3. Zakládací listinou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Notářský zápis Zakládací listiny č. NZ 

209/2013, N 236/2013 ze dne 1.10.2013, úplné znění včetně jejích změn. 

4. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 

5. Zakladatelem se pro účely tohoto dokumentu rozumí Sdružení Krušné hory - západ, se sídlem 

Klínovecká 1407, 36301 Ostrov, IČ: 49754866. 

6. MAS se pro účely tohoto dokumentu rozumí místní akční skupina (místní partnerství), která byla zřízená 

Společností.   

7. Území působnosti MAS je geografická oblast vymezená katastrálním územím ve správním území obcí, 

které schválily zařazení území obce do území působnosti Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje dotčené MAS.  

8. SCLLD se pro účely tohoto dokumentu rozumí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje -  

ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS.  

9. RPS je Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená s Partnerem MAS.  

10. Partnerem  MAS se pro účely tohoto dokumentu rozumí právnická nebo fyzická osoba působící v MAS 

na základě uzavřené RPS se společností .  

11. Standardy MAS se pro účely tohoto dokumentu rozumí požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby 

obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.  

12. Zájmovou skupinou se pro účely tohoto dokumentu rozumí skupina, která je cíleně zaměřená na 

určitou problematiku SCLLD. Zájmové skupiny jsou tvořeny Partnery MAS. Partner MAS může být 

příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Vymezení zájmových skupin schválí nejvyšší orgán MAS 

v souladu se SCLLD.  

 

 

 

Článek II. 

Orgány OPS a MAS 

 

1. OPS podle zákona a dle zakládací listiny vytváří k zabezpečení své činnosti orgány OPS a MAS.  

2. OPS dle zakládací listiny vytváří tyto orgány OPS a MAS.   

 Správní rada – rozhodovací orgán MAS 

 Dozorčí rada – kontrolní orgán MAS 

 Ředitel 

 Plénum – nejvyšší orgán MAS 

 Výběrová komise MAS 

 

3. Seznam členů správní rady – rozhodovacího orgánu MAS, dozorčí rady – kontrolního orgánu MAS, 

ředitele je ze zákona uveden v zakládací listině. Podrobnosti o způsobu jejich jmenování a odvolání, 

funkčním období, pravomocích, jednáních apod. jsou stanoveny zákonem, zakládací listinou a 

statutem.  
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4. Orgány OPS a MAS si mohou pro svou činnost zřídit pracovní skupiny, výbory a komise. Každá pracovní 

skupina organizačně podléhá orgánu, který ji zřídil. Každý orgán vede o svých pracovních skupinách 

záznamy. Pracovní skupina  se řídí pravidly vydanými orgánem, který ji zřídil .  

5. Opětovné členství v orgánech OPS a MAS je možné.  

6. Podíl členů z veřejného a soukromého sektoru v orgánech OPS a MAS uvedených v zakládací listině 

musí být  vždy maximálně 49% členů z veřejného sektoru (veřejná správa) a minimálně 51% členů se 

soukromého sektoru (který zahrnuje rovněž nestátní neziskové organizace). Za dodržení podílu 

odpovídá zřizovatel příslušného orgánu.  

7. Průběžně aktualizovaný seznam členů orgánů OPS a MAS vede ředitel.  

8. Podrobnosti o způsobu jmenování a odvolání členů orgánů uvedených v  čl. II.,  odst. 4 Statutu, jejich 

funkčním období, pravomocích  apod. jsou stanoveny orgánem společnosti, který je zřizuje.  

9. Za výkon funkce mohou členové orgánů pobírat odměnu. O výši odměn za výkon funkce členů orgánů 

uvedených v čl.II odst. 2 Statutu rozhoduje orgán, který je zřídil. O výši odměn za výkon funkce členů 

orgánů uvedených v čl. II odst. 4 rozhoduje správní rada – rozhodovací orgán.  

 

Článek III. 

Správní rada – rozhodovací orgán MAS (SR) 

 

1. Základní působnost, práva a povinnosti SR stanoví Zákon, Zakládací listina a tento Statut. 

2. Správní rada  je rozhodovacím orgánem MAS. 

3. Členové SR musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

4. Je-li členem SR fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu 

upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také 

ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

5. SR schvaluje: 

 znění RPS  a její změny.  

 uzavření  a ukončení Smlouvy o partnerství v případě, že uzavřením smlouvy vzniká pro OPS 

finanční závazek.  

 uzavření a ukončení Smlouvy o partnerství na projektu v případě, že uzavřením smlouvy vzniká 

pro OPS finanční závazek.  

 podání žádosti o dotaci na projekty. 

 vnitřní předpisy. 

 uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD 

(hlavní manažer pro SCLLD). Tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce vzniku a zániku 

pracovního poměru.  

 výzvy k podávání žádostí.  

 znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování SCLLD 

 

6. Svolává jednání Pléna min. 2x ročně. 

7. Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise. Při 

rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50% hlasů partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.  

8. SR projednává rozhodnutí a usnesení orgánů OPS a orgánů MAS.  

9. V případě nedostatků zjištěných v činnosti orgánů OPS a MAS je SR oprávněna uložit nápravné 

opatření. 

10. SR připravuje a zpracovává aktualizace SCLLD, schvaluje programy.  
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11. Doporučuje řediteli OPS uzavřít nebo rozvázat pracovní poměr s vedoucím zaměstnancem pro realizaci 

SCLLD. 

12. Předkládá plénu k doporučení projekty pro MAS (technickou pomoc). 
13. Rozhoduje o místní působnosti daného subjektu. 
14. Vede o své činnosti zápisy. 

 

Článek IV. 

Dozorčí rada  - kontrolní orgán MAS (DR) 

 

1. Základní působnost, práva a povinnosti Dozorčí rady stanoví  Zákon,  Zakládací listina a tento Statut.  

2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS.  

3. Vykonává kontrolu činnosti  všech orgánů OPS a MAS.  

4. V případě nedostatků zjištěných v činnosti orgánů OPS a MAS v činnosti organizačních složek je DR 

oprávněna SR předložit návrhy na nápravná opatření. 

5. Členové DR musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

6. Je-li členem DR fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu 

upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také 

ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

7. Jedná  dle jednacího řádu schváleného DR OPS. 

8. Minimálně 1x ročně podává zprávu o své činnosti  Plénu a SR. 

9. Projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, a předává zprávu o projednání Plénu a DR. 

10. Vede o své činnosti zápisy. 

11. Dohlíží, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, Zakládací listinou, Tímto Statutem a ostatními 

vydanými pravidly MAS a Standardy MAS. 

12. Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizační jednotky OPS týkající se činnosti MAS. 

13. Svolává mimořádné jednání Pléna a SR, pokud to vyžadují zájmy. 

14. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování včetně vyřizování odvolání 

žadatelů proti výběru projektů MAS. 

15. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení SR indikátorový a 

evaluační plán SCLLD). 

16. Schvaluje metodiku vyhodnocování projektů. 

 

 

 

 

Článek V. 

Ředitel 

 

1. Základní působnost, práva a povinnosti Ředitele stanoví Zákon, Zakládací listina a tento Statut.  

2. V nepřítomnosti Ředitele jedná za společnost Ředitelem pověřený zástupce. 

3. Ředitel řídí, zajišťuje činnost a kontroluje výkon organizačních složek OPS tj. MAS. 

4. Vede průběžně aktualizovaný seznam členů orgánů OPS a MAS. 

5. Ředitel vykonává dále tyto úkoly a činnosti: 

a. jedná za OPS a MAS s Partnery a uzavírá s nimi RPS, Smlouvy o partnerství a Smlouvy o 

partnerství na projektu; 
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b. zajišťuje plnění RPS, Smluv o partnerství, a Smluv o partnerství na projektu; 

c. poskytuje poradenství a součinnost Partnerům 

d. koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce subjektů v území působnosti MAS 

e. zajišťuje zpracování Strategie komunitně vedené místního rozvoje v území působnosti MAS 

f. zajišťuje zpracování programových rámců dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS. 

g. zastává funkci tiskového mluvčího; 

h. zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou; 

i. připravuje návrh rozpočtu OPS a MAS. 

j. zpracovává výroční zprávu OPS a MAS. 

k. odpovídá za přípravu, podání žádosti, realizaci a závěrečné vyhodnocení rozvojových projektů 

OPS. 

6. Pro potřeby fungování OPS  a MAS zpracovává a předkládá SR ke schválení vnitřní předpisy a směrnice. 

7. Ředitel může podat návrhy SR na změnu jakékoliv uzavřené Smlouvy OPS, Statutu, organizačních 

složek, vnitřních předpisů a směrnic.  

8. Ředitel má právo navrhovat orgánům OPS nové členy orgánů OPS a členy orgánů MAS. 

 

Článek VI.  

Místní partnerství 

 

1. Pro zajištění implementace SCLLD pro období  2014-2020 zřizuje OPS organizační složku místní 

partnerství.  

2. Název místního partnerství je MAS Krušné hory.  

3. MAS Krušné hory je místním otevřeným partnerstvím mezi veřejným a soukromým sektorem, které 

působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD.  

4. MAS Krušné hory je formou partnerství bez právní subjektivity, zřízeného v rámci OPS na základě 

Rámcových smluv o partnerství a vzájemné spolupráci mezi OPS a Partnery.  

5. MAS Krušné hory tvoří tyto orgány: 

 Správní rada – rozhodovací orgán MAS Krušné hory 

 Dozorčí rada – kontrolní orgán MAS Krušné hory 

 Plénum – nejvyšší orgán MAS Krušné hory 

 Výběrová komise MAS Krušné hory 

 

 

6. Jeden Partner MAS Krušné hory může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho orgánu 

MAS.  

7. Orgány MAS Krušné hory nesmí omezit rozhodovací pravomoci orgánů OPS dané zákonem a zakládací 

listinou.  

8. Každý Partner MAS má právo navrhovat svého zástupce do orgánů MAS na základě plné moci 

v zastupování.  

9. Partneři se na základě RPS podílí na činnosti MAS a na plnění účelů, pro který byla zřízena. 

 

Článek VII. 

Kancelář MAS (K) 

1. Kancelář MAS je hlavním pracovním orgánem MAS.  
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2. Vedoucí manažer K  je  v pracovně právním vztahu k OPS  a  plní úkoly a činnosti uložené 
orgány MAS a OPS. 

3. Vedoucí manažer realizuje SCLLD. 
4. Pracovníky kanceláře MAS mohou být dále další manažeři. Jejich činnost řídí vedoucí  manažer 

K.  
5. Manažeři K jednají za OPS a MAS v běžných záležitostech. 
6. Manažeři začlenění do K  se podílí na realizaci SCLLD a na přípravě, implementaci a hodnocení  

programů. 
7. Zajišťuje aktuálnost WWW s  minimálně těmito informacemi ( zakládací listina, statut, aktuální 

seznam Partnerů MAS, zájmových skupin, adresu sídla, kanceláře, konzultační hodiny a 
kontaktní osoby, mapy územní působnosti MAS, výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS) 

8. Vede aktuální seznam členů povinných orgánů MAS.  
9. Manažeři se účastní zasedání orgánů MAS jako asistenti. 
10. Podílí se na přípravě všech podkladů nutných k projednání v orgánech MAS. 
11. Navrhuje svolat zasedání Pléna, rozhodovacího a kontrolního orgánu a výběrové komise a 

ostatních zřízených výborů, komisí a pracovních skupin. 
12. Manažeři zařazení do K se dle potřeby zúčastňují integračních schůzek s ostatními MAS v ČR. 
13. Vedoucí manažer připravuje návrh rozpočtu organizační složky, ve které vykonává funkci 

manažera. 
14. K dále plní především tyto úkoly:  

a. eviduje, archivuje dokumenty MAS a zápisy ze všech jednání orgánů MAS, vede 

administrativu orgánů MAS; 

b. zpracovává znění výzev včetně veškeré dokumentace pro žadatele a příjemce; 

c. poskytuje potřebnou pomoc a informace žadatelům; 

d. vybírá a registruje žádosti od žadatelů včetně vystavení potvrzení o předání žádosti; 

e. provádí administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti žádostí; 

f. zpracovává podklady pro jednání pro rozhodovací orgán MAS, kontrolní orgán MAS a 

výběrovou komisi.  

g. zpracovává zprávu o administrativní kontrole, kontrole přijatelnosti a předává ji 

rozhodovacímu orgánu MAS. zabezpečuje korespondenci s žadateli jak v případě 

doporučení, tak i nedoporučení jejich projektu k financování popř. v souvislosti s 

doplněním či odstraněním nedostatků žádosti; 

h. vede evidenci o projektech  a provádí veškerou předepsanou archivaci; 

i. shromažďuje monitorovací tabulky a hlášení žadatelů, předává hlášení o změnách 

žadatelů v rámci operačních programů. Spolupracuje při kontrolách s pracovníky 

ministerstev jednotlivých operačních programů a sleduje průběh věcného a finančního 

plnění projektů, o výsledku podává hlášení řediteli; 

j. zpracovává žádosti, znění záměrů, Strategického plánu komunitně vedeného místního 

rozvoje  místní akční skupiny a opatření vedoucích k naplnění obecně prospěšných 

činností MAS; 

k. navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti místní akční skupiny; 

l. uchovává originály zásadních dokumentů společnosti. 

m. Za účelem výše uvedeného se samostatně vzdělává, účastní školení a seminářů, sleduje 

aktuální trendy, metodiky a aktuální informace řídících orgánů aj. 

 



                                                                                      
 

     MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov 
                                                             MT: +420 730 145 684, +420 725 427 977, IČ: 22691022,  

                                                           mas_khz@volny.cz, www.mas-krusnehory.cz  
 

Článek VIII. 

Plénum 

 

1. Plénum je nejvyšším orgánem MAS. 

2. Základní působnost, práva a povinnosti Pléna stanoví  Zakládací listina a tento Statut.  

3. Plénum je tvořeno Zakladatelem a všemi Partnery, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových 

skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

4. Je-li Partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v Plénu zastupovala, jinak 

právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.  

5. V případě potřeby svolává Plénum jeho člen pověřený alespoň jednou třetinou Partnerů MAS. 

6. Plénum nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti  

MAS.  

7. Plénum má tyto kompetence: 

a. Schválení svého jednacího řádu a dalších předpisů MAS, pokud nejsou právním řádem nebo 

rozhodnutím Pléna svěřeny jinému orgánu MAS.  

b. Nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti 

MAS.  

c. Zřizuje orgány MAS – rozhodovací orgán, kontrolní orgán a výběrovou komisi 

d. Volí členy orgánů MAS – určuje počet členů , jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby 

a odvolávání a způsob jednání.  

e. Distribuce veřejných finančních prostředků 

 Schvaluje SCLLD 

 Schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr 

projektů 

f. schvaluje výroční zprávu MAS o činnosti a hospodaření MAS; 

g. rozhoduje o fůzi nebo zrušení MAS; 

h. doporučuje Správní radě schválit žádost o dotaci na projekty pro MAS; 

8. Za činnost v Plénu nenáleží jeho členům žádná odměna. 

9. Vede o své činnosti zápisy.  

10. Rozhoduje o fůzi nebo zrušení MAS Krušné hory. 

 

Článek X. 

Výběrová komise (VK) 

 

1. Výběrová komise je  výběrový orgán MAS Krušné hory. 

2. Výběrová komise má nejméně 3 členy a nejvíce 9 členů.  

3. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

4. Členy VK volí Plénum z fyzických osob a právnických osob majících trvalé bydliště nebo prokazatelně 

působících v územní působnosti MAS. 

5. Je –li členem VK právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak právnickou osobu 

zastupuje člen jejího statutárního orgánu.  

6. Je-li členem VK fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu 

upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také 

ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

7. Funkční období člena Výběrové komise je jeden rok, opětovné členství ve VK je možné.  

8. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.  
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9. Jednání VK se účastní Ředitel a jím pověření zaměstnanci OPS. 

10. Jednání VK se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.  

11. VK se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

12. Jednání VK svolává předseda SR nebo předseda VK. 

13. Předseda VK řídí jednání komise a předkládá rozhodnutí  SR. 

14. VK provádí předvýběr projektů na základě transparentních, nediskriminačních a objektivních kritérií , 

navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Při rozhodování při 

předvýběru projektů náleží nejméně 50% hlasů subjektům, kteří nejsou veřejnými orgány. 

15. VK zpracovává metodiku vyhodnocování projektů. 

16. VK vede o své činnosti zápisy.  

 

 

Článek XI. 

Partneři MAS 

 

1. O přijetí Partnera MAS rozhoduje správní rada – rozhodovací orgán MAS na základě přihlášky.  

Přihláška musí obsahovat základní identifikační údaje  a také označení příslušnosti partnera 

k sektorové a zájmové skupině podle jeho převažující činnosti.  

2. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a musí 

prokazatelně na daném území působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je 

v kompetenci rozhodovacího orgánu MAS ). 

3. Partneři MAS s OPS uzavírají Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. 

4. Zakladatel je Partnerem MAS a členem Pléna na základě RPS.  

5. Práva a povinnosti partnera MAS: 

a. Písemně jmenuje svého zástupce, který bude jednat jeho jménem v orgánech MAS, neučiní- li 

tak, zastupuje jej člen jeho  statutárního orgánu.  

b. Zástupce partnera má právo účastnit se jednání Pléna, případně se nechat na tomto jednání 

zastoupit dalším zástupcem na základě plné moci. 

c. Zástupce partnera má právo volit a být volen do orgánů MAS.  

d.  Partner má za stanovených podmínek právo využívat služeb poskytovaných OPS.  

e. Partner se podílí na budování místního partnerství a řídí se pravidly MAS stanovenými v tomto 

Statutu.  

f. Další práva a povinnosti Partnera MAS upraví Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné 

spolupráci.  

g. Partner a zakladatel je povinen hradit roční členské finanční příspěvky na činnost – dary na 

činnost, jehož výše je stanovena dle typu partnera takto: 

Typ člena Výše příspěvku - daru Výše příspěvku-daru slovy 

Obec/město 7 Kč/obyvatele; min. 2000 

Kč/obec 

Sedm korun na obyvatele min 

však dvatisíce korun za obec 

Svazek obcí 1 Kč/obyvatele Jedna koruna na obyvatele, 

min však 2000 Kč/obec 

Nestátní neziskové organizace 1.000,- Kč Jedentisíc korun 

Podnikatel právnická osoba 2.000,- Kč Dvatisíce korun 

Podnikatel fyzická osoba 2.000,- Kč Dvatisíce korun 

Organizace zřízená nebo 

založená státem nebo obcemi 

2.000,- Kč Dvatisíce korun 
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h. Finanční příspěvek – finanční dar je částka splatná na účet OPS na základě předpisu každý rok 

nejpozději do 4. měsíce příslušného roku.  

i. Počet obyvatel je dán aktuálně platným údajem uvedeným na webu ČSÚ 

 

Článek XII. 

Zájmové skupiny 

1. Vymezení zájmových skupin schvaluje nejvyšší orgán MAS v souladu se SCLLD.  

2. Vymezení zájmových skupin 

a.      Veřejná správa  
b.     Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity 
c.      Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch,  zemědělství a životní prostředí 
 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení správní radou.  

2. Tento Statut byl chválen správní radou dne 20.1.2015 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Mgr. David Soukup 

Předseda správní rady v z. Ing. Jožou Lokajíčkem  

na základě plné moci v zastupování 

 

 
 

 
 
 
 
 

2. Schválení a odstoupení Partnerů MAS  
Usn. SR č. 33/01/2015 ze dne 20.1.2015 
Správní rada schvaluje ke dni 20.1.2015 Partnery MAS Krušné hory v níže uvedeném počtu a složení.  

Jiné právnické osoby 

nevyjmenované 

2.000,- Kč Dvatisíce korun 



                                                                                      
 

     MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov 
                                                             MT: +420 730 145 684, +420 725 427 977, IČ: 22691022,  

                                                           mas_khz@volny.cz, www.mas-krusnehory.cz  
 

 

Seznam schválených partnerů MAS k 20.1.2015 
  

       Sektor Partner Smlouva ZS 

1 Veřejný sektor Obec Božíčany Stará smlouva VS 

2 Veřejný sektor Obec Dalovice Nová Smlouva VS 

3 Veřejný sektor Obec Děpoltovice Nová smlouva VS 

4 Veřejný sektor Obec Horní Blatná Stará smlouva VS 

5 Veřejný sektor Obec Kyselka Nová smlouva VS 

6 Veřejný sektor Obec Merklín Nová smlouva VS 

7 Veřejný sektor Obec Otovice Nová smlouva VS 

8 Veřejný sektor Obec Sadov Nová smlouva VS 

  Veřejný sektor Dům kultury Ostrov, p.o. Stará smlouva VS 

9 
Veřejný sektor 

Karlovarský symfonický orchestr, 
p.o. 

Stará smlouva VS 

  
Veřejný sektor 

Městský dům dětí a mládeže 
Ostrov, p.o. 

Stará smlouva VS 

  Veřejný sektor Městská knihovna Ostrov, p.o. Stará smlouva VS 

10 Veřejný sektor Sdružení Krušné hory - západ Nová smlouva VS 

11 Veřejný sektor Obec Velichov Nová smlouva VS 

12 Veřejný sektor Město Jáchymov Nová smlouva VS 

13 Veřejný sektor Obec Smolné Pece Nová smlouva VS 

14 Veřejný sektor Město Abertamy Nová smlouva VS 

15 Veřejný sektor Obec Vojkovice Nová smlouva VS 

16 Veřejný sektor Nové Hamry Nová smlouva VS 

17 Veřejný sektor Obec Krásný Les Nová Smlouva VS 

18 Veřejný sektor První Krušnohorská o.p.s. Nová Smlouva VS 

19 Veřejný sektor Hroznětín Nová Smlouva VS 

20 Veřejný sektor Nová Role Nová Smlouva VS 

  Veřejný sektor Stráž nad Ohří Nová Smlouva   

          

1 Soukromý sektor AGRO TRAVEL, spol. s r.o. Stará smlouva c 

2 Soukromý sektor Ing. Anton Jurica Stará smlouva b 

3 Soukromý sektor Léčebné lázně Jáchymov, a.s. Stará smlouva c 

4 Soukromý sektor NEMOS PLUS, s.r.o. Nová smlouva b 

5 Soukromý sektor OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s. Nová smlouva b 

6 Soukromý sektor Sbor dobrovolných hasičů H. Blatná Stará smlouva b 

7 
Soukromý sektor 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, 
a.s. 

Nová smlouva c 

8 Soukromý sektor VSF Fanta spol. s.r.o. Nová smlouva c 

9 Soukromý sektor SKIAREÁL Klínovec s.r.o. Nová smlouva c 

11 Soukromý sektor Thun 1794 a.s. Nová smlouva c 

12 Soukromý sektor Horský statek Abertamy s.r.o. Nová smlouva c 

13 Soukromý sektor Lázně Kyselka o.p.s. Nová smlouva c 

14 Soukromý sektor Novako-ski, s.r.o. Nová smlouva b 

15 Soukromý sektor Hubert Plomer Nová smlouva b 

16 Soukromý sektor Tomáš Mareček  Nová smlouva b 
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17 Soukromý sektor Římskokatolická farnost Ostrov Nová smlouva b 

18 Soukromý sektor Římskokatolická farnost Jáchymov Nová smlouva b 

19 Soukromý sektor Římskokatlická farnost Stará Role  Nová smlouva b 

20 Soukromý sektor Farma Kubernát - Děpoltovice Nová smlouva c 

21 Soukromý sektor Odeřský statek a.s. Nová Smlouva c 

22 Soukromý sektor Jan Engliš - Statek Smolné Pece Nová Smlouva c 

23 Soukromý sektor Charita Ostrov Nová Smlouva c 

24 Soukromý sektor Resur s.r.o. Nová Smlouva b 

          

přislíbil Soukromý sektor Steen QOS     

přislíbil Soukromý sektor Člověk v tísni, o.p.s.     

          

          

Celkem 
subjektů    43 100%   

Veřejný sektor   20 46,51%   

Soukromý 
sektor   24 55,81%   

 

  
 

3. Různé 
 
Usn. SR č. 34/01/2015 ze dne 20.1.2015 
Správní rada schvaluje, aby ředitel společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. vykonával funkci manažera 
v pracovně právním vztahu v rozsahu 0,5 úvazku.  
Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0  

 
 
 

Zapsala: Ing. Jana Urbánková dne 20.1.2015 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 

   Mgr. David Soukup v z. Ing. Joža Lokajíček na základě plné moci  
pro zastupování v rozsahu pravomocí předsedy SR 

MAS Krušné hory, o.p.s. 
  


