Stanovy Regionu HANÁ, z.s.
Preambule
Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region
HANÁ, o.s., dobrovolného občanského sdružení vzniklého dle ustanovení zákona č.
83/1990 Sb.
Čl.1
Název a sídlo spolku
Název : Region HANÁ, z.s.
Sídlo : Náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané, 783 44
IČ:
26 65 64 26
Čl. 2
Činnost spolku
1. Spolek je založen za účelem podpory všestranného a trvalého rozvoje Regionu HANÁ,
podpory regionálních činností ve prospěch obcí, neziskových organizací, malých a středních
podnikatelů, společností a ostatních subjektů, působících a sídlících v Regionu HANÁ,
k rozvoji jejich mezisektorové spolupráce.
2. Spolek bude svých cílů dosahovat zejména těmito prostředky :
a)

plněním úkolů stanovených v rozvojových strategiích

b)

podporou rozvojových projektů

c)

realizací projektů

d)

vydáváním publikací a propagačních materiálů a prezentací Regionu HANÁ

e)

organizováním konferencí, seminářů, besed a stáží

f)

poradenskou a informační činností

g)

spoluprací s obdobnými subjekty a odborníky v rámci ČR i v zahraničí

h)

pořádáním kulturních, společenských a sportovních akcí

i)

komunitně vedeným místním rozvojem uskutečňovaným na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

1/8

j)

realizací aktivit a projektů v oblasti vzdělávání

k)

realizací aktivit a projektů v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování

Čl. 3
Územní působnost
Region HANÁ, z.s. vyvíjí svou činnost na území zahrnujícím tyto obce: Bílovice – Lutotín,
Bílsko, Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Čechy pod Kosířem, Čelechovice
na Hané, Drahanovice, Dzbel, Hačky, Hluchov, Hněvotín, Horní Štěpánov Hvozd, Jesenec,
Kladky, Konice, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Lipová, Loučany, Loučka, Luběnice,
Ludmírov, Lutín, Náměšť na Hané, Ochoz, Olbramice, Olšany u Prostějova, Pěnčín, Polomí,
Přemyslovice, Ptení, Raková u Konice, Rakůvka, Senice na Hané, Senička, Skřípov, Slatinice,
Slatinky, Smržice, Stařechovice, Stražisko, Suchdol, Těšetice, Ústín, Zdětín.

Čl. 4
Členství ve spolku
1. Spolek je otevřeným partnerstvím.
2. Členem spolku se může stát:




fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí se stanovami a s cíli spolku
právnická osoba, která souhlasí se stanovami a s cíli spolku, zastoupená právnickou
osobou stanoveným zástupcem
obec, dle čl. 3 těchto stanov, zastoupená obcí stanoveným zástupcem.

3. Fyzické nebo právnické osoby musí mít na území působnosti spolku trvalé bydliště, sídlo
nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o
místní působnosti daného subjektu je v kompetenci rady spolku.
4. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím rady spolku na základě písemné přihlášky uchazeče
o členství ve spolku. Členství vzniká dnem rozhodnutí rady o přijetí za člena.
5. Členové spolku mají ve všech orgánech spolku rovná hlasovací práva.
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Čl. 5
Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má právo:
- podílet se na činnosti spolku
- předkládat podněty a návrhy orgánům spolku
- účastnit se jednání nejvyššího orgánu
- volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů
- přenést své pravomoci plnou mocí při zastupování na valné hromadě
2. Člen spolku je povinen :
- dodržovat stanovy spolku
- aktivně se podílet na plnění cílů spolku
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
- dbát o dobré jméno spolku
- hradit členské příspěvky
- v případě zániku členství je člen povinen uhradit členský příspěvek, pakliže jeho členství
přesáhne polovinu kalendářního roku
- nehradí v případě, že se subjekt stane členem v druhé polovině kalendářního roku.
3. Každý člen spolku se přihlásí k jedné ze zájmových skupin, definovaných radou spolku.
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích
práv v orgánech Valná hromada, výběrová komise a Rada spolku. Tato podmínka se sleduje u
Valné hromady členů při kontrole usnášeníschopnosti, u výběrové komise a u Rady spolku při
tvorbě orgánu.
Čl. 6
Zánik členství
Členství ve spolku zaniká :
- vystoupením člena na základě písemného oznámení o vystoupení ze spolku (u obcí je
nezbytné předložit usnesení zastupitelstva)
- úmrtím člena
- zánikem právnické osoby
- zrušením členství na základě rozhodnutí rady spolku - při závažném porušení stanov (např.
nezaplacením členských příspěvků, jednáním v rozporu s cíli spolku dle čl. 2)
Čl. 7
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
- valná hromada členů
- rada spolku
- revizní výbor
- výběrová komise
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2. Statutárním orgánem spolku je rada spolku
3. Je-li členem rady spolku, revizního výboru a výběrové komise fyzická osoba, musí být
bezúhonná a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku také ten,
kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
4. Při zastupování člena členem v orgánech je třeba splnit podmínku, že zmocněnec a
zmocnitel musí být ze stejné zájmové skupiny.
5. Pro rozhodování v kolektivních orgánech spolku platí, že lze rozhodovat i mimo zasedání
(jednání) příslušného kolektivního orgánu (dále také jako „Rozhodování per rollam“). Při
Rozhodování per rollam zašle předseda příslušného kolektivního orgánu návrh rozhodnutí na
adresu všech ostatních členů tohoto orgánu. Návrh rozhodnutí obsahuje také:
- lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu (adresáta návrhu rozhodnutí), jinak 7 dnů; pro
začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členu příslušného orgánu (adresátovi návrhu
rozhodnutí)
- podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí
Nedoručí-li člen příslušného orgánu (adresát návrhu rozhodnutí) v poskytnuté lhůtě, jinak ve
lhůtě 7 dnů od doručení návrhu rozhodnutí odesílateli návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem
rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech
členů příslušného orgánu.
Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí odesílatel návrhu rozhodnutí všem členům orgánu
bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí bude doplněno zápisem o hlasování
per-rollam s uvedením počtu hlasujících, vč. počtu zástupců jednotlivých zájmových skupin.
Čl. 8
Valná hromada
1. Valná hromada členů spolku je nejvyšším orgánem spolku
2. Valnou hromadu svolává rada spolku nejméně 1x do roka. Rada svolává valnou hromadu
vždy, pokud o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku.
3. Valná hromada spolku:
- hodnotí činnost spolku
- schvaluje plán činnosti spolku
- schvaluje strategii spolku
- schvaluje rozpočet spolku, účetní závěrku a zprávu revizního výboru
- schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku
- volí a odvolává radu spolku, revizní výbor a výběrovou komisi, stanovuje počet
členů orgánů, pravomoci a působnost orgánů, způsob volby a odvolávání, způsob
jednání.
- schvaluje stanovy spolku a jejich změny
- schvaluje výši členských příspěvků a jejich splatnost
- rozhoduje o fůzi nebo rozpuštění spolku, schvaluje likvidátora majetku spolku
- valná hromada na doporučení rady spolku rozhoduje o rozdělení zisku
- schvaluje jednací řád Valné hromady a rozhoduje dle jednacího řádu Valné hromady,
který je zveřejněn.
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- schvaluje způsob hodnocení a způsob výběru projektů, schvaluje výběrová a
bodovací kritéria výběru projektů
- nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie v územní
působnosti spolku
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku
(včetně členů z.s., pověřených plnou mocí k zastupování) a zároveň veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
5. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
členů.
Čl. 9
Rada spolku
1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Rada spolku má 9 členů. Rada spolku volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy,
kteří jednají jménem spolku navenek v plném rozsahu, každý samostatně.
3. Rada spolku je volena ze členů spolku. V případě kandidatury právnické osoby je předem
určena konkrétní osoba – zástupce právnické osoby. Za člena rady je poté zvolen člen spolku
– právnická osoba, zastoupená konkrétní fyzickou osobou.
4. Členství v radě není slučitelné s členstvím v revizním výboru a výběrové komisi.
5. Funkční období rady je čtyřleté.
6. V případě zániku mandátu člena rady dříve, než skončí funkční období (odstoupením,
pozbytím oprávnění zastupovat členskou právnickou osobu apod.), iniciuje rada, nejpozději
do 3 měsíců, volební valnou hromadu. Do té doby vykonává svoji činnost rada v menším
počtu.
7. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených členů. Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
8. Rada spolku se na svém jednání řídí interním dokumentem - jednacím řádem, který je
zveřejněn.
9. Rada spolku se zabývá zejména:
- rozhodne o kladném účetním hospodářském výsledku tak, že bude použit na
financování neziskové činnosti spolku.
- tvoří a schvaluje Interní dokumenty spolku, které nejsou v kompetenci Valné
hromady.
- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem
pro realizaci strategie
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- schvaluje výzvy k podávání žádostí
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrového
orgánu
- schvaluje jednací řád rady a rozhoduje dle jednacího řádu rady
- Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku.
10. Radu spolku svolává a řídí předseda Rady spolku, případně místopředsedové.
Čl. 10
Revizní výbor
1. Revizní výbor je kontrolním orgánem spolku, má nejméně 3 členy.
2. Revizní výbor spolku je volen ze členů spolku. V případě kandidatury právnické osoby je
předem určena konkrétní osoba – zástupce právnické osoby. Za člena revizního výboru je
poté zvolen člen spolku – právnická osoba, zastoupený konkrétní fyzickou osobou.
3. Členství v revizním výboru není slučitelné s členstvím v radě spolku a výběrové komisi
4. Funkční období výboru je čtyřleté, revizní výbor odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
5. V případě zániku mandátu člena revizního výboru dříve, než skončí funkční období
(odstoupením, pozbytím oprávnění zastupovat členskou právnickou osobu apod.), iniciuje
rada, nejpozději do 3 měsíců, volební valnou hromadu. Do té doby vykonává svoji činnost
revizní výbor v menším počtu.
6. Revizní výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
7. Revizní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
8. Revizní výbor se zabývá zejména:
- Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu spolku o výsledcích své
kontrolní činnosti.
- projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
- dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly,
standardy MAS a strategií.
- svolává mimořádné jednání valné hromady a rady spolku, jestliže to vyžadují zájmy
spolku
- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování,
- vyřizuje odvolání žadatelů proti výběru projektů
- zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie
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Čl. 11
Výběrová komise
1. Výběrová komise je orgánem pro výběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje
jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie.
2. Výběrová komise spolku má nejméně 9 členů.
3. Výběrová komise je volena ze členů spolku. V případě kandidatury právnické osoby je
předem určena konkrétní osoba – zástupce právnické osoby. Za člena výběrové komise je
poté zvolen člen spolku – právnická osoba, zastoupený konkrétní fyzickou osobou.
4. Výběrová komise před každým zasedáním volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání
výběrové komise.
5. Funkční období výběrové komise je maximálně 1 rok, opakované zvolení je možné.
6. V případě zániku mandátu člena výběrové komise dříve, než skončí funkční období
(odstoupením, pozbytím oprávnění zastupovat členskou právnickou osobu apod.), iniciuje
rada, nejpozději do 3 měsíců, volební valnou hromadu. Do té doby vykonává svoji činnost
výběrová komise v menším počtu.
7. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
8. Výběrová komise se na svém jednání řídí interním dokumentem - jednacím řádem, který je
zveřejněn.
9. Člen výběrové komise nemůže být současně členem Rady spolku nebo Revizního výboru.
10. Výběrová komise je svolána na základě rozhodnutí Rady spolku, předsedou výběrové
komise, v souladu s potřebami realizace jednotlivých výzev.

Čl. 12
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s majetkem získaným zejména z :
- členských příspěvků
- darů a příspěvků fyzických a právnických osob
- dotací a grantů
- vlastní činnosti
- výnosů z majetku
2. Majetek spolku je možno použít pouze v souladu s činností spolku.
3. Za správu a evidenci majetku odpovídá rada spolku, kontrolu hospodaření provádí revizní
výbor.
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Čl. 13
Zánik spolku
1. Spolek zaniká
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné
hromady
- dalšími způsoby určenými obecně závaznými předpisy
2. Pro vypořádání majetku spolku při jeho zániku platí obecně závazné právní předpisy.

Čl. 14
Ostatní ujednání
Těmito stanovami se nahrazují stanovy spolku Region HANÁ, z.s. schválené Valnou
hromadou 24. 11. 2015 v Lešanech, zaregistrované pod u Krajského soudu v Ostravě,
pobočka v Olomouci, oddíl L vložka 6271.

V Konici dne 23. 06. 2020
Mgr. Marta Husičková, v.r.
předsedkyně Regionu HANÁ, z.s.
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