Statut
Krajského sdružení
Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s.
v Královéhradeckém kraji
1) Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. (dále jen
NS MAS) v Královéhradeckém kraji je sdružením členů NS MAS se samostatnou
právní subjektivitou založenou registrací Výborem na základě usnesení členů NS MAS
s působností v Královéhradeckém kraji.
2) Krajské sdružení NS MAS (dále také KS NS MAS) je založeno a vzniká vydáním
Registračního listu Výborem NS MAS a podpisem předsedou.
3) Sídlem KS NS MAS je Česká Skalice.
4) KS NS MAS má působnost v Královéhradeckém kraji a mohou v něm působit všichni
členové NS MAS, jejichž regiony jsou celé nebo částečně na území
Královéhradeckého kraje.
5) Orgány KS NS MAS spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na
stejné úrovni podporují principy LEADER v území i MAS, které jsou členy NS MAS ČR i
MAS, které nejsou členy NS MAS ČR.
6) Orgány KS MAS jsou Valná hromada, která volí Výbor, a v jeho řadách předsedu,
místopředsedu a další tři členy. Valná hromada volí Kontrolní komisi.
7) Valná hromada je shromážděním zástupců členských MAS určených příslušnými
orgány těchto MAS a obdařenými patřičným mandátem zastupovat je. Každá MAS má
na Valné hromadě 1 hlas.
8) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů NS MAS
z území kraje.
9) Výbor KS je pětičlenný a je tvořen zástupci jednotlivých MAS – členů KS NS MAS.
V obdobích mezi konáními zasedání Valné hromady KS NS MAS projednává veškeré
záležitosti chodu organizace, svolává jednání členů, odpovídá za hospodaření.
Veškerá zasedání jsou přístupná členským MAS a jejich členům a jsou svolávána
s dostatečným předstihem alespoň 10 dní. Výbor je odpovědný Valné hromadě KS NS
MAS.
10) Kontrolní komise KS je nejméně tříčlenná a je oprávněna mít přístup ke všem
dokumentům a informacím o hospodaření KS NS MAS. Podává kontrolní zprávu Valné
hromadě KS NS MAS a Výboru NS MAS nejméně jednou ročně. Má právo navrhovat
nápravná opatření oběma těmto orgánům.
11) Jménem KS NS MAS je oprávněn jednat statutární zástupce. Statutárními zástupci
jsou předseda a místopředseda, z nichž každý může jednat samostatně, případně
může k jednání být určen další člen výboru, pokud na něj byla delegována jmenovitá
pravomoc.
12) Hospodaření a ostatní záležitosti v tomto Statutu nepopsané se řídí Stanovami NS
MAS a platnými právními předpisy.
13) Členské příspěvky členů NS MAS jsou příjmy NS MAS. Pro účely hospodaření KS NS
MAS členské MAS odsouhlasí v případě potřeby na Valné hromadě roční členské
příspěvky KS NS MAS. Zakládající členové schválili základní počáteční vklad ve výši
1.000,- Kč, splatný do dne 30.6.2009.
14) Zánik KS NS MAS se děje rozhodnutím Výboru NS MAS na žádost nadpoloviční
většiny členů KS nebo při nečinnosti či poškozování jména NS MAS z vlastního
podnětu.
15) Povinnosti KS NS MAS vůči NS MAS:

a) zvolit zástupce KS NS MAS do Výboru NS MAS, (až na schválené výjimky se stane
zástupcem kraje - členem NS MAS předseda KS NS MAS a jeho náhradníkem je
místopředseda KS NS MAS),
b) průběžně sledovat a evidovat činnost MAS daného kraje (na stejné úrovni, jak je
realizováno na NS MAS),
c) vzájemně informovat členy o dění v NS MAS ČR a zabezpečovat obousměrný tok
informací,
d) umožnit výměnu informací, respektovat a uplatňovat doporučení kontrolní komise
NS MAS v oblasti působnosti kontrolních mechanismů.
16)
Nedílnou součástí tohoto statutu jsou stanovy NS MAS ČR, o.s.
17)
Krajské sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje vzniklo dne 15.4.2009.
Návrh tohoto Statutu KS NS MAS schválila Valná hromada KS NS MAS dne 15.4.2009 a
Statut byl schválen Výborem NS MAS dne 16.4.2009.

