
 

PARTNERSKÁ SMLOUVA  

o Partnerství v Organizační složce MAS Vincenze Priessnitze 

pro Jesenicko 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Společnost 

         Název:  MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 
  Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko  
  (dále jen Organizační složka MAS) 

         Sídlo:  Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně 

         IČ:   294 57 891 

         Bankovní spojení:   3630409349/0800 

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským 
soudem v Ostravě, do oddílu O, vložka č. 1134. 

         Zastoupena:   Bc. Vendulou Poláchovou, ředitelkou 

 

1.2. Partner 

       Název:   ………………………………………………………… 

       Sídlo:   ………………………………………………………… 

       IČ:   ………………………………………………………… 

       Bankovní spojení:  ………………………………………………………… 

       Zastoupen:   ………………………………………………………… 

 

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu 
předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. 

 

2. Předmět a účel Partnerské smlouvy 

2.1. Partnerskou smlouvu uzavírají Smluvní strany v souladu s článkem 5 (Místní partnerství) Stanov 
Organizační složky MAS (dále jen „Stanovy“). Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran tak, aby docházelo k plnění účelu, pro které byla Organizační složka 
MAS zřízena. 

 

3. Vznik Partnerství v Organizační složce MAS 

3.1. Partnerství v Organizační složce MAS vzniká Partnerovi podpisem této smlouvy oběma smluvními 
stranami a přijetím Partnera rozhodnutím Shromáždění partnerů. 



 

3.2. Partner tímto prohlašuje, že byl seznámen se Stanovami Organizační složky MAS, které upravují 
činnosti a organizační strukturu Organizační složky MAS. Partner výslovně prohlašuje, že se 
zněním Stanov Organizační složky MAS výslovně souhlasí a přistupuje k nim bez výhrad.  

3.3. Partner současně prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které mu plynou ze Stanov 
Organizační složky MAS.  

 

4. Zánik Partnerství v Organizační složce MAS 

 
4.1. Partnerství v Organizační složce MAS zaniká:  

 
a) vystoupením Partnera, a to ke dni obdržení žádosti o ukončení Partnerství  

b) vyloučením Partnera, a to ke dni, kdy o vyloučení rozhodne Shromáždění partnerů  

c) úmrtím Partnera v případě fyzické osoby  

d) zánikem Partnera bez právního nástupce v případě právnické osoby  

e) zrušením Organizační složky MAS rozhodnutím Společnosti MAS Vincenze 

Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. nebo splněním účelu činnosti Organizační složky MAS.  

 

5. Práva a povinnosti Partnera 

5.1. Každý Partner má právo: 

a) aktivně se účastnit činností Organizační složky MAS 

b) účastnit se zasedání Shromáždění partnerů Organizační složky MAS 

c) volit a být volen do orgánů Organizační složky MAS 

d) vyžadovat informace o činnosti Organizační složky MAS 

 

5.2. Každý Partner má povinnost: 

a) dodržovat Stanovy Organizační složky MAS 

b) dodržovat přijatá usnesení Shromáždění partnerů a orgánů Organizační složky MAS 

c) informovat Organizační složku MAS o změně kontaktních údajů. 

 

6. Zástupce Partnera 

6.1. Jednat za Partnera v orgánech Organizační složky MAS je oprávněn: 

Titul  

Jméno  

Příjmení  

Kontaktní adresa  

Kontaktní telefon  

Kontaktní e-mail  



 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

7.2. Tato smlouva se řídí platným českým právem. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny před místně a věcně příslušným 
soudem v České republice. 

7.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

7.5. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

7.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplaným a neúčinným, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné a 
neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného a neúčinného. 

7.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí a na důkaz toto připojují vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V……………………………., dne …………………….  V……………………………., dne ……………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………………. 

                 Bc. Vendula Poláchová                     Partner 
ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 


