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Podmínky členství 
v MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

 

1) Podmínky přijetí nového člena 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. (dále jen „MAS“) je otevřeným partnerstvím všem zájemcům 
o členství z podnikatelského, neziskového, veřejného sektoru i fyzickým osobám. Člen MAS musí mít sídlo 
nebo místo působnosti na území okresu Jeseník nebo vykonávat poctivě svou činnost ve prospěch obyvatel 
tohoto regionu. 

Členství v MAS vzniká na základě podané přihlášky k členství uzavřením partnerské smlouvy.  Členem 
MAS se může stát právnická osoba, ale také každý občan, který je občansky bezúhonný a splňuje další 
podmínky stanovené Statutem organizace. Členství v MAS je dobrovolné. Každý člen MAS z řady 
právnických osob písemně deleguje svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánu Společnosti 
– na Valné hromadě. 

Noví členové platí vstupní jednorázový příspěvek, který je zároveň ročním členským příspěvkem daného 
roku, ve výši: 

- roční členský příspěvek pro sektor veřejné správy 1.000 Kč, obce: 7 Kč / obyvatele1 
- roční členský příspěvek pro neziskový sektor 500 Kč 
- roční členský příspěvek pro podnikatelský sektor 1.000 Kč 

Splatnost ročního členského příspěvku je nejpozději do 31. 3. daného roku, a to jednorázově na účet číslo 
257017860/0300. Ředitel při přijímání členů dbá na podmínky Programu LEADER, které stanoví poměrné 
zastoupení všech tří sektorů (soukromý, neziskový, veřejný). Tato podmínka poměrného zastoupení je pak 
zdůrazněna především při volbě orgánů Společnosti (rozhodovací, kontrolní, výběrový), kdy orgány musí být 
tvořeny z více jak 50% členy ze soukromé sféry (podnikatelský sektor, neziskový sektor a fyzické osoby). 

 
 

2) Práva a povinnosti člena 

 Člen MAS je oprávněn: 

a) aktivně se účastnit činnosti MAS 

b) účastnit se zasedání Valné hromady MAS 

c) jako člen Valné hromady volit a být volen za člena Správní rady a Dozorčí rady 

d) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS 

                                                           
1 Na základě rozhodnutí Valné hromady, ze dne 20. 6. 2018 
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 Člen MAS je povinen: 

a) dodržovat Statut MAS 

b) dodržovat přijatá usnesení Valné hromady a Správní rady 

c) plnit úkoly stanovené Valnou hromadou a Správní radou a poskytovat potřebnou součinnost k jejich 
splnění 

 
 

3) Zánik členství 

a) vystoupením člena z MAS (není možné u Zakladatelů) 

b) vyloučením člena z MAS (není možné u Zakladatelů) 

c) úmrtím člena – fyzické osoby 

d) zánikem člena – právnické osoby 

e) zrušením MAS 

 
Člen může být vyloučen z MAS, jestliže závažným způsobem poruší Statut MAS nebo pokud byl člen 

pravomocně odsouzen za trestný čin související s výkonem jeho činnosti (u fyzických osob pak za jakýkoliv 

úmyslný trestný čin). Pokud se MAS hodnověrným způsobem dozví tuto skutečnost, má právo vyzvat člena 

k předložení výpisu z rejstříku trestů. Pokud by tento výpis byl bez záznamu, který je důvodem pro vyloučení, 

je MAS povinna členovi uhradit náklady na pořízení výpisu. Návrh na vyloučení předkládá Správní rada Valné 

hromadě, která o jeho konečném vyloučení rozhoduje. 
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