Stanovy občanského sdružení
Na cestě k prosperitě, o.s.
Valná hromada občanského sdružení Na cestě k prosperitě, o.s., se sídlem Doloplazy 15,
798 26 Doloplazy, IČ: 27035077, registrovaného u Ministerstva vnitra ČR dne 2.6.2006 pod
č.j. VS /1-1/64371/06-R, schválila toto nové, úplné znění stanov občanského sdružení:
Čl. 1
Základní ustanovení a právní postavení
1. Název:

Na cestě k prosperitě, o.s.

2. Sídlo sdružení:

Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy

3. Status sdružení:

Občanské sdružení Na cestě k prosperitě, o.s. je samostatnou
a politickou, nezávislou a dobrovolnou organizací založenou na
základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

4. Identifikační číslo:

27035077

5. Sdružení je založeno za účelem podpory všestranného a udržitelného rozvoje dotčeného
regionu a podpory regionálních činností uskutečňovaných v rámci partnerské spolupráce a je
zřízeno na dobu neurčitou.
Čl. 2
Cíle sdružení
1. Vytváření rozvojových koncepcí a strategií týkajících se zejména:
a. rekonstrukce vzdělávacích zařízení
b. zlepšování občanské vybavenosti
c. zlepšování dopravní infrastruktury
d. podpory rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání
e. sociální prevence a integrace, podpory rovných příležitostí a zaměstnanosti
f. podpory a rozvoje volnočasových aktivit
g. zlepšování občanské a sociální vybavenosti, oprav venkovské zástavby
i. rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, podpory venkovské turistiky s důrazem na
tradice a ráz krajiny
j. zachování kulturního dědictví, oprava, údržba a ochrana památek
k. prohlubování informační společnosti, propagace a prezentace
l. podpory drobného a středního podnikání.
2. Podpora a rozvoj spolupráce s neziskovými, příspěvkovými a církevními organizacemi
v regionu.
3. Podpora využívání a pěstování alternativních zdrojů energie.

4. Podpora mezinárodní spolupráce.
5. Poradenská a informační činnost.
6. Organizace konferencí, seminářů, besed a stáží.
Čl. 3
Orgány sdružení
1. Sdružení má tyto orgány:
1.1. Valná hromada
1.2. Představenstvo
1.3. Revizní komise
1.4. Ředitel
1.5. Manažer
1.6. Ekonom
1.7. Programový výbor
1.8. Výběrová komise
1.9. další pomocné orgány případně zřízené Představenstvem.
2. Každý člen orgánu je povinen podílet se osobní prací na činnosti tohoto orgánu a
zúčastňovat se jeho zasedání (jednání).
3. Členové orgánů sdružení nemají nárok na odměnu za výkon své funkce, mají však nárok
na náhradu účelně vynaložených výdajů.
4. V případě, že členem sdružení je právnická osoba, tato právnická osoba nominuje do
funkce člena orgánů sdružení člena svého statutárního orgánu popř. jiného orgánu této
právnické osoby.
5. Je-li členem sdružení právnická osoba, jsou tito členové povinni zajistit účast svých
zástupců určených podle předchozího odstavce tohoto článku na jednání příslušných orgánů
sdružení.
Čl. 4
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří všichni řádní
členové sdružení. Valná hromada se koná nejméně dvakrát ročně.
2. Valnou hromadu svolává předseda Představenstva nebo Představenstvem pověřený člen.
Dále pokud o to požádají alespoň 2 členové Představenstva nebo nejméně 30% řádných členů
sdružení nebo jestliže zákon nebo stanovy vyžadují rozhodnutí Valné hromady. Valnou
hromadu může rovněž svolat Revizní komise nebo jí pověřený člen, jestliže Valnou hromadu
nesvolalo Představenstvo. Jestliže jsou Představenstvo nebo Revizní komise nečinné, může
Valnou hromadu svolat společnou pozvánkou alespoň 10 řádných členů sdružení.

3. Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami (za písemnou se považuje i pozvánka
zaslaná e-mailem) odeslanými na adresu členů sdružení nejméně sedm kalendářních dnů před
termínem konání Valné hromady.
4. Valná hromada:
a. rozhoduje o změnách stanov
b. rozhoduje o přijetí nového člena do sdružení
c. rozhoduje o vyloučení stávajícího člena ze sdružení
d. volí s jejich souhlasem členy Představenstva, když před volbou rozhodne, jak bude
volba probíhat
e. odvolává členy Představenstva
f. volí s jejich souhlasem členy Revizní komise
g. odvolává členy Revizní komise
h. volí s jejich souhlasem členy Programového výboru a Výběrové komise
i. odvolává členy Programového výboru a Výběrové komise
j. schvaluje rozpočet a výši členských příspěvků
k. schvaluje plán činnosti následujících období
l. rozhoduje o zrušení sdružení
5. Každý řádný člen sdružení má na Valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je schopna se
usnášet a rozhodnutí Valné hromady je přijato, jsou-li přítomni členové (příp. statutární
zástupci řádných členů) nebo jejich zmocněnci na základě písemné plné moci (podpis
zmocnitele nemusí být úředně ověřen), kteří mají dohromady nadpoloviční většinu hlasů
všech řádných členů sdružení. Nesejde-li se potřebný počet řádných členů nebo jejich
zástupců do půl hodiny od termínu zahájení Valné hromady dle pozvánky, je rozhodnutí
Valné hromady přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina hlasů
přítomných řádných členů sdružení nebo jejich zástupců.
6. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat a rozhodnout pokud doplnění programu o
navržené body odsouhlasila Valná hromada.
7. Přítomní řádní členové nebo jejich zástupci se před začátkem Valné hromady zapíší do
prezenční listiny, kterou připraví svolavatel Valné hromady. Valná hromada dále zvolí
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
8. Jednání Valné hromady je veřejné.
9. Valnou hromadu řídí Předseda nebo pověřený člen Představenstva.
10. Na Valné hromadě se hlasuje na návrh předsedajícího, který nahlas přednese návrh na
rozhodnutí Valné hromady. Jestliže má někdo z přítomných protinávrh k návrhu
přednesenému předsedajícím, hlasuje se nejdříve o protinávrhu a v případě více protinávrhů
se o nich hlasuje v tom pořadí, v jakém byly předneseny. Na Valné hromadě se hlasuje
veřejně zvednutím ruky. Na žádost alespoň jedné třetiny všech řádných členů lze hlasovat
tajně prostřednictvím hlasovacích lístků.
11. Každý řádný člen sdružení nebo jeho písemně zmocněný zástupce může na Valné
hromadě vystoupit s připomínkami k bodům programu Valné hromady nebo s návrhem nebo
diskusním příspěvkem týkajícím se programu Valné hromady, o délce nejvýše 5 minut, pokud
Valná hromada na základě návrhu předsedy Valné hromady neudělí větší časový prostor.

12. O jednání a rozhodnutí Valné hromady se pořizuje zápis, v němž jsou uvedena všechna
rozhodnutí Valné hromady. Zápis podepisuje předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu.
V zápisu se uvede průběh jednání a rovněž výsledek hlasování - počet hlasů, které hlasovaly
pro přijetí rozhodnutí, počet hlasů proti rozhodnutí Valné hromady a počet hlasů, které se
zdržely hlasování - a závěr, zda rozhodnutí Valné hromady bylo nebo nebylo přijato.
Čl. 5
Představenstvo
1. Schůzi Představenstva svolává předseda Představenstva dle potřeby, minimálně však lx
za 2 měsíce, nebo na požádání kteréhokoliv člena Představenstva.
2. Představenstvo:
a. je statutárním orgánem sdružení
b. je maximálně devítičlenné, členové jsou voleni na funkční období tří let a ze
svého středu volí předsedu a 2 místopředsedy
c. zápis ze schůze Představenstva pořizuje vždy předsedou určený člen nebo
manažer, který znění zápisu vyhotoví v elektronické podobě a přepošle všem
členům Představenstva
d. je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů
e. předkládá Valné hromadě k přijetí pravidelně výroční zprávu sdružení, nejpozději
do 6 měsíců po skončení kalendářního roku a výroční zprávu zveřejňuje po jejím
přijetí Valnou hromadou na webových stránkách sdružení
3. Změna člena Představenstva se děje na základě písemné žádosti odstupujícího člena
Představenstva nebo rozhodnutím Valné hromady o odvolání člena Představenstva.
4. Představenstvu přísluší:
a. podílet se na schvalování plánů, úkolů a vizí sdružení pro další období
b. rozhodovat a jednat v zájmu sdružení
c. vedení evidence členů sdružení
d. správa majetku sdružení a předkládání pravidelných zpráv hospodaření sdružení
Valné hromadě a Revizní komisi
5. Jménem sdružení jednají vždy 2 členové Představenstva, a to předseda Představenstva a
jeden místopředseda, v nepřítomnosti předsedy Představenstva, jednají 2 místopředsedové,
kdy všichni tři mají podpisové právo. Jednání se provádí tím způsobem, že k názvu sdružení
vždy připojí svůj podpis.
6. K rozhodnutí Představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, každý
člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Představenstva. Zasedání
Představenstva je neveřejné. Zasedání Představenstva mají právo se zúčastnit členové Revizní
komise, ředitel a Představenstvem přizvaní hosté. Členům Revizní komise přítomným na
zasedání Představenstva musí být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

Čl. 6
Revizní komise
1. Revizní komise sdružení:
a. je kontrolním orgánem a kontroluje činnost představenstva
b. je minimálně tříčlenná, maximálně však pětičlenná a je odpovědná Valné
hromadě; funkční období člena revizní komise je 3 roky
c. volí ze svého středu svého předsedu
d. kontroluje jednou ročně hospodaření Představenstva a sdružení jako takového
e. o svých zjištěních informuje Představenstvo a Valnou hromadu
2. Změna člena Revizní komise se děje na základě písemné žádosti odstupujícího člena
Revizní komise nebo rozhodnutím Valné hromady o odvolání člena Revizní komise.
3. Rozhodnutí o přijetí nového člena Revizní komise se děje na základě předloženého
rozhodnutí Valné hromady na jejím nejbližším zasedání.
4. Jednání Revizní komise je neveřejné. Jednání se mohou účastnit Revizní komisí přizvaní
hosté. K rozhodnutí Revizní komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů,
každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Revizní komise.
Čl. 7
Ředitel
1. Ředitel řídí činnost sdružení, pokud tato činnost není dle zákona nebo stanov sdružení
vyhrazena do působnosti Představenstva, popřípadě jiného orgánu sdružení. Ředitele jmenuje
Představenstvo sdružení.
2. Ředitelem může být jmenována pouze bezúhonná fyzická osoba. Ředitelem může být i
předseda Představenstva.
3. Ředitel je vedoucím tzv. sekretariátu MAS (místní akční skupiny), vytvořeného
Představenstvem. Sekretariát MAS je v čele s ředitelem odpovědný za praktický výkon
rozhodnutí MAS a jejích orgánů.
4. Odvolá-li Představenstvo ředitele, jmenuje současně ředitele nového. Jestliže se ředitel
vzdá funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří
Představenstvo výkonem funkce ředitele sdružení osobu, která působí v tomto postavení až do
jmenování nového ředitele Představenstvem. Osoba pověřená funkcí ředitele má po dobu
trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel. Představenstvo musí
nového ředitele jmenovat do 30 dnů od uvolnění místa ředitele. Ředitel je ze své činnosti
odpovědný Představenstvu. Ředitel zejména:
a) odpovídá za výkon činnosti sekretariátu
b) jedná jménem sdružení v rozsahu plných mocí svěřených mu Představenstvem.
5. Do doby, než budou jmenováni manažer sdružení a ekonom sdružení je ředitel odpovědný
za výkon činností a plnění povinností, které podle těchto stanov spadají do jejich pravomoci.

Čl. 8
Manažer
1. Manažer je jmenován Představenstvem sdružení. Manažer v součinnosti s příslušnými
orgány sleduje vyhlašování podpůrných projektů a spolupracuje s předkladateli žádostí na
zajištění jejich obsahové a věcné správnosti. Manažer úzce spolupracuje s Programovým
výborem a Výběrovou komisí při přípravě a výběru projektů.
2. Odvolá-li Představenstvo manažera, jmenuje současně manažera nového. Jestliže se
manažer vzdá funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce,
pověří Představenstvo výkonem funkce manažera osobu, která působí v tomto postavení až do
jmenování nového manažera Představenstvem. Osoba pověřená funkcí manažera má po dobu
trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný manažer společnosti.
Představenstvo musí nového manažera jmenovat nejpozději do 30 dnů od uvolnění místa
manažera.
3. Manažer je ze své činnosti odpovědný řediteli a Představenstvu sdružení.

Čl. 9
Ekonom
1. Funkci ekonoma zastává na základě platné smlouvy profesionální účetní firma.

Čl. 10
Programový výbor
1. Programový výbor se zřetelem k výsledkům jednání Valné hromady tvoří osnovu cílů a
záměrů sdružení na vymezené programovací období.
2. Programový výbor je minimálně 5 členný maximálně však 11 členný. Programový výbor
plní zároveň funkci Monitorovacího výboru. Je jmenovaný Valnou hromadou na funkční
období 3 let. Členové výboru ze svého středu zvolí předsedu výboru, který je odpovědný za
jeho činnost.
3. Změna člena Programového výboru se děje na základě písemné žádosti odstupujícího člena
Programového výboru nebo rozhodnutím Valné hromady o odvolání člena Programového
výboru.
4. Rozhodnutí o přijetí nového člena Programového výboru se děje na základě předloženého
rozhodnutí Valné hromady na jejím nejbližším zasedání.
5. Programový výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí.
6. Programový výbor je odpovědný za kontrolu realizovaných projektů a vyhodnocování
realizace záměru. Pro řádné plnění a zvládnutí všech administrativně náročných úkolů

spojených s monitorováním průběhu projektů a jejich následné kontroly využívá sekretariátu
sdružení.
7. Jednání Programového výboru je neveřejné. Jednání se mohou účastnit Programovým
výborem přizvaní hosté. K rozhodnutí Programového výboru je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů, každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
Programového výboru.
Čl. 11
Výběrová komise
1. Výběrová komise je odpovědná za zhodnocení a výběr projektů určených k realizaci.
2. Výběrová komise je minimálně 5 členná maximálně však 11 členná. Členové jsou
jmenováni Valnou hromadou na funkční období 3 let. Členové komise ze svého středu zvolí
předsedu komise, který je odpovědný za její činnost.
3. Projekty budou posuzovány výběrovou komisí dle pravidel jednotlivých vyhlášených výzev
a předepsaných kritérií stanovených strategií MAS. Při rozhodování výběrové komise bude
dbáno na objektivitu a nestrannost v rozhodování, povinná obecná kritéria hodnocení projektů
jsou v souladu s kritérii opatření jednotlivých výzev.
4. Změna člena Výběrové komise se děje na základě písemné žádosti odstupujícího člena
Výběrové komise nebo rozhodnutím Valné hromady o odvolání člena Výběrové komise.
5. Rozhodnutí o přijetí nového člena Výběrové komise se děje na základě předloženého
rozhodnutí Valné hromady na jejím nejbližším zasedání.
6. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí.
7. Jednání Výběrové komise je neveřejné. Jednání se mohou účastnit Výběrovou komisí
přizvaní hosté. K rozhodnutí Výběrové komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů, každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výběrové
komise.

Čl. 12
Členství ve sdružení
1. Řádnými členy sdružení se mohou stát osoby starší 18 let a právnické osoby, které
souhlasí s cíly sdružení a jsou přínosem pro jejich plnění.
2. O přijetí za řádného člena sdružení rozhoduje Valná hromada sdružení na základě řádně
vyplněné přihlášky, ve které uchazeč o členství souhlasí s plnou podporou cílů a zásad
sdružení a vyjadřuje svou vůli dodržovat stanovy.
3. Zápis do seznamu členů sdružení provádí pověřený člen Představenstva.

4. Ukončení resp. zánik členství
a. v případě dobrovolného vystoupení člena ze sdružení dnem doručení písemného
oznámení Představenstvu
b. rozhodnutím Valné hromady na jejím nejbližším setkání o vyloučení člena, který
zvláště závažným způsobem porušuje principy členství či nedodržuje stanovy
sdružení
c. úmrtím člena nebo zánikem organizace (právnické osoby), která je členem sdružení.
5. Člen sdružení má právo
a. účastnit se jednání Valné hromady a předkládat návrhy, podněty a stížnosti a žádat
vyjádření dotčených orgánů sdružení
b. podílet se na práci sdružení
c. požívat výhod plynoucích z členství ve sdružení
d. být volen do orgánů sdružení
6. Člen sdružení má povinnost
a. dodržovat stanovy sdružení
b. aktivně se podílet na plnění cílů a závazků sdružení, ke kterým se dobrovolně
přihlásil
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d. platit členské příspěvky dle rozhodnutí Valné hromady.

Čl. 13
Zásady hospodaření
Sdružení hospodaří se svým majetkem, který slouží jako prostředek k zajištění cílů a činností
výše uvedených.
1. Zdroji občanského sdružení jsou zejména:
a. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b. členské příspěvky
c. příjmy z činností a aktivit - besedy a konference – uskutečňovaných pro
naplňování cílů sdružení
d. granty a dotace
e. příspěvky z veřejných rozpočtů
f. výnosy majetku
2. Sdružení hospodaří na základě rozpočtu, jehož návrh předkládá Představenstvo ke
schválení Valné hromadě.
3. Případná hospodářská činnost sdružení má charakter činnosti vedlejší - doplňkové.
Získané prostředky jsou použity k realizaci poslání sdružení.
4. Za správu, evidenci majetku a hospodaření odpovídá Představenstvo.
5. Kontrolu hospodaření provádí Revizní komise.

Čl. 14
Zrušení a zánik sdružení
1. Sdružení zaniká z rozhodnutí Valné hromady.
2. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí
Valné hromady.
3. Valná hromada rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání.
4. Likvidátora jmenuje a jeho odměnu určuje Představenstvo sdružení.
Čl. 15
Závěrečná ustanovení
1. Toto znění stanov schválené Valnou hromadou dne 3.12.2009 zcela nahrazuje dosavadní
znění stanov z 12.7. 2007.
2. V záležitostech těmito stanovami výslovně neupravených platí příslušná ustanovení obecně
závazných právních předpisů, zejména z.č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
sdružování občanů.
Víceměřice, dne 3.12. 2009

Ivana Korvasová
předseda občanského sdružení
Na cestě k prosperitě, o.s.

Mgr. Hana Matušková
místopředsedkyně občanského sdružení
Na cestě k prosperitě, o.s.

