Lípa pro venkov z.s.
stanovy spolku - změna ě.1
Lípá pro Venkov z.s. je spolek registrovaný podle zákona ě. 89l2o12 sb., občanský zákonlk. sdružuje

zástupce dobrovolných svazků obcí, měst, obci, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ a
odborníků,kteří se zabýVají ekonomickou, sociální, kulturní, společenskou e spráVní činnostía snaží
se o oživenípřírodního a kulturního dědictví regionu Kutnohoíska a o jeho tNale udržitelný rozvoj.

Název:
Sidlo:

l, Název

a

sídlo

Lípa pro Venkov z.s.

zbraslaviceč,7, 285 21Zbraslavice,

okr. Kutná Hora

Lípa pro Venkov z.s. je právnickou oaobou - zap§aným spolkem.

ll. Působnost spolku
spolek vyvíjísvou činnost V regionu, jež je tvořen geografickou oblastí Vymezenou katastrálním
územímobcí, jejichž zastupitelstva schválila zalazenl svého správního územl do územní působnosti
strategie komunitě Vedeného místníhorozvoje (CLLD) na obdob!2014

- 2020,

lll. Poslání a cíle
Lipa pro venkov z,s, usiluje o vytvoření strategie komunitně Vedeného místníhorozvoje pro území,na
kterém působi, a o implementaci této stretegie do života regionu,

cílem spolku je zejména:

1)

Komunitně Vedený místní lozvoj uskutečňovaný na základě společnéstrategie komunitně

Vedeného místníhorozvoje (scLLD).

2)

Péóe o kultuml a hospodářský rozvoj regionu a Vytvoření podmínek pro co nejširšíspolupráci při
jeho obnově zeiména V těchto oblastech:

a)
b)

c)
d)
e)

0

g)
h)

3)

i)

zemědělswl, údžbakraiiny a realizace prvků systému ekologické stability
obnova Venkovského prostředí, zást]avby, zvyků a tradic
podpora drobného a střednlho podnikání ve Venkovských oblastech

ochíana kultumích a přírodních památek
podpora rozvoje lidských zdrojů a sociálního začleňování
rozvoj cestovního ruchu a Vytváření provázané nabldky služeb tuíistům

Vzděláváni
budováni technické infrastruktury, údžbakomunikací a systému dopravní obslužnosti

propagace, popularizace a informační a publikační činnost týkajícíse rozvoje venkova

Účast V národních i mezinárodních projektech spolupráce při obnově Venkova.

lV. Foímy činnosti

1)

Pracovní setkání k ěasové i věcné koordinaci postupu práVnických a fyzických osob při íealizaci

společnéstrategie k obnově venkova

a

k

Vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce,

realizace a financování.
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2\

Pořádání odborných přednášek, tématických zálezdú a seminářů k propagaci strategie regionu a
obnovy venkova.

3)

VydáVání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k seznámení se záměry
strategie a s postupy,iejí íealizacp-.

4)

spolupráce se semospráVou a státní spráVou, příprava a realizace projektů k obnově a rozvoji
venkova.

5)

a

spolupráce

podpora společenských organizaci, občanských a podnikate|ských iniciativ

směřujících k rozvoji a obnově Venkova.
6)

spolupráce se subjekty realizujícími projekty strategie a se sdělovacími prostředky.

7)

spolupráce se zahraničnímipaítnery.

V.
1)

Členství,jeho vznik a ukončení

Členem spolku mohou být ryzické i právnické osoby, které maií tíValý pobyt nebo sídlo V nékteréz
obcí regionu, případně V tomto územípůsobí, Č|enovésouhlasí se stanovami spolku, dodržují tyto
§tanovy e dodržujíusnesení orgánů spolku. Členovéjsou přijímáni na základě Vyplnění písemné
přihlášky. Členstvíve spolku je dobrovolné.

2)

o

přijetí za ólena spolku rozhoduje nejbližšiValná hromada spolku, kteíá zároveň dbá na to, aby

členovéveřejného, neziskového ani podnikatelského sektoru nedisponovali více než 497o
hlasovaclch práV. Stejné pravidlo platí ipro existující zájmové skupiny. Dále platí píavidlo, že V
žádnéz obcí V územnípůsobnosti spolku nebude koncentrováno více než 4oo/o členskézákladny.

odmítnutíčlenstvímusí být do 30 dnů od data konání valné hromady zájemci písemně
odůvodněno.
3)

spolek Vede evidenci členů,která je Veřejně přístupná

V

sídle spolku a na jeho Webových

stránkách,
4)

PráVnickou osobu zastupuje ve spolku osoba, která je statutárnim oígánem nebo je pověřena
plnou mocí. Tato plná moc můžebýt vystavena na dobu neurěitou, nebo pro jednotlivé události.

5)

členstvízaniká:

a)

písemným oznámením o ukončenim ze strany ólena

b)

Vyloučením č|ena pro zjevný rozpor s cíli spolku rozhodnutím Valné hfomady

c)

d)
e)

nezaplacením členskéhopříspěVku do 6 měsíců po stanoveném termínu
úmrtímčlena nebo zánikem práVnické osoby

zánikem spolku

Vl. Přáva a povinnosti členú
1)

Člen spolku má práVo:

a)

účastnitse valné hromady. Za práVnickou osobu hlasuje její statutární orgán nebo

písemně zmocněný zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednicwlm
písemně zvoleného zástupce.

b)

c)

Volit

a být Volen do orgánu spolku,

Vyjadřovat

se k činnosti spolku a ieho orgánů,

podáVat náVrhy a klást otázky.
být informován o Veškeréčinnosti spolku, podílet se na ní a VyužíVat všech qihod,

plynoucích z členství.

d)
2)

být začleněn do jedné z existujícíchzájmových skupin.

Ólen spolku je povinen:

a)
b)

c)

dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku
zaplatit členský příspěVek dle rozhodnutí Valné hromady

přispíVat svou činnostík tvorbě

a

uskutečňování stíategie komunité Vedeného

mlstního rozvoje pío územíregionu.

Vll. orgány spolku
Orgány spolku jsou:

,1) Valná hromada

2)
3)
4)

Monitoíovacl a kontrolni výbor

5)

Výběrová komise

Před§eda a místopředseda
Rada

Valná hromada je nejvyššim orgánem

vlll. valná hromada
spolku a tvoří ji všichni členovéspolku,

Je usnášenischopná
je-li přltomna nadpoloviční většina členůspolku. Pokud není Valná hromada usnášeníschopná, je
ukonóena a do 15 dnů od jejiho konání se svolá mimořádná Valná hromada se stejným programem.

1)
2)

3)

Řádná Vahá hromada se koná minimáhě 1x za rok a svoláVá ji písemně předsede spolku.

Valná hromada 9e sejde také požádá-li o to písemnéjedna třetina členůspolku nebo na náVíh
íady spolku, a to nejpozději do 15 dnů od požádánl.

součástípozvánky na jednáni Valné hromady je program jednání. za pozvánku se považuje
zaslání emailové zpráVy členůmspolku a současně vyvěšení na Webových stránkách spo|ku.

4)

Každý člen spolku deleguje zástupce na Valnou hromadu. Dobrovolné svazky obcí delegují na
jednání Valné híomady tři zástupce, ostatní členovépo jednom zástupci, přičemžkaždý člen
spolku má pouze jeden hlas. Delegáty jsou statutámí orgány členůnebo členy písemně pověřené
osoby.

5)

Valná hromada Se řídí jednacím řádem. Jednání řídípředseda. zjednání je pořízen zápis, ktený
podepisuje předseda, místopředséda a Volení ověřovatelé. Zápis popisuje průběh Valné hromady,

6)

Výsledky hlasování, přijatá a nepřúaĚ rozhodnutí a je k dispozici Všem členůmspolku.

Rozhodnutí valné hromady se přijímaji hlasováním. Valná hromada íozhoduje podle povahy
píojednávaných skutečnostíVe statutárních otázkách nadpoloviční Vě§inou Všech členů,
V

7)

ostatních přlpadech nadpolovičnívětšinou přítomných č|enů.

Do výlučnépravomoci Valné hromady patří:

a)
b)

c)

schvalování stanov, jejich změn a doplňků
schvalováni jednaciho řádu a programu valné hromady

schvalování distribuce Veřejných finančnich prostředků, rozvojové koncepce a
strat€ie

d)

komunitné Vedeného místníhoíozvoje pfo zájmové území

přiiimánl nových členůa Vyloučení člena spolku
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e)

Vo|by a odvo|ání předsedy, mlstopředsedy,

členůrady, Vlýboíůa komisí - stanovuje

poěet členůorgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsobjejich Volby e odvoláVání a

zpŮsob jednání,

0

schvalování účetnízáVěrkya Výročnízprávy o činnosti spolku

9)
h)

schvalování náVrhu činnosti

i)
j)
8)

rozhodování základních majetkopráVních otázek
rozhodování o Výši a splatnosti členských příspěVků
rozhodování o odvolání proti rozhodnutl rady

k)

rozhodování o sloučenínebo ozániku spolku

Valná hromada dbá na to, aby členovéveřejného, neziskového ani podnikatelského sektoíu
nedisponovali Více než 49olo hlasovacich práV přičemž §tejné pravidlo platl i pro existující zájmové
skupiny. Daná podmlnka musí být splněna i pro náhíadníjednáníVH.,

9)

Valná hromada zodpovídá za provádění komunitně Vedeného místníhorozvoje (scLLD) a za

distribuci Veřejných prostředků na svém území.

lx,

Před§eda a místopředseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek, podepisuje příslušnédokumenty.

Je zastupován mistopředsedou a dále můžedelegovat prevomoc ke

konkrétním jednáním na

kteréhokoli člena spo|ku. Předseda i místopředseda isou voleni valnou hromadou na období čtyř let a

isou záíoveň členy rady, které jsou odpovědni za svou činnost. Předseda VykonáVá q^o ěinnosti:
a) svoláVá a zajišťujejednání Valné hromady

b)

c)
d)
e)

svoláVá a řídíradu spolku
předkládá valné níomadě VýročnízpráVu
řídl činnost §polku mezi jednáními valné hromady

řídíkancelář a zajišťuje hospodařeni s finaněními píostředky spolku

X. Rada
Rada ie rozhodovacim orgánem spolku. Má 15 členůa je Volena na dobu čtyř let. Je tvořena
předsedou a místopředsedou a dalšimi í3 volenými členy. Členem rady můžebýt pouze íyzická
osoba, která je svéprávná a bezúhonná Ve smyslu práVního předpisu upravujícího živnostenské
podnikání Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou

osobu zastupuje. Člen rady nemůžebýt členem monitorovacího a kontrolního výboru a výběrové
komise spolku.

1)

Rada se schází dle potřeby, nejméně však lx za tři měsíce. Pro Výkon sVé působnosti zřizuje

kancelář

a

spolupracu,ie s dalšímisubjekty.

Za

radu jedná navenek předseda

nebo

místopředseda.
2\

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpolovičníVětšina členůa Veřejný sektor ani žádná ze

zájmových skupin nepředstavuje Více než 49

o/o

hlasovacích práV, Pro přijetí rozhodnutí je třeba

souhlasu Většiny přítomných. Hlasovací práVo členůrady je rovné.
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3)

Jednání rady se řídí jednacím řádem, Jednání řídí předseda. z ied^áni je pořízen zápis, ktený
podepisuje předseda, mí§topledseda a Volení ověřovatelé. zápis popisuje průběh zasedání,
Výsledky hlasování, přijatá a nepňjatá rozhodnutí.

4)

Do působnosti rady patří iednat a rozhodovat Ve všech Věcech, které nepatří do působnosti valné
hromady a to zejména:

a)

rozhodovat o Všech otázkách běžné činnosti spolku, kromě těch, kteíéjsou Vyhrazeny
Valné hromadě nebo předsedovi spolku

b)
c)
d)

připravovat a schvalovat rozpočet spolku a kontrolovat jeho plněnl
imenovat a odvolat vedoucího zaměstnance odpovědného za realizaci

scLLD.

Vytvářet odborné komise, které jsou poradním orgánem spolku. Při Vytvářeni
pracovních orgánů dbát, aby složenítěchto orgánů odpovídalo požadovanéstruktuře.

e)

schvalovat způsob hodnocení a Výbér proiektů, zejména Výběrová kritéria pro Výběr
projektů pro rea|izaci strategie komunitně Vedeného mistního rozvoje

0

g)

schvalovat VýzVy k podáVáni žádosti a Vymezovat kritéria Výběru
Vybírat projekty

k realizaci a stanovit výši alokace na projekty na základě

náVťhu

Výběrového orgánu spolku

h)

i)

schvalovat účastV samostatných prqjektech a stianovit finanční spoluúěast spolku
kooptovat člena rady V případě odstoupení nebo úmrtíčlena s platností do následující
Valné hromady

5)

Pro potřeby komunitně Vedeného místního rozvoje VykonáVá rada spolku funkci programového
v,ýboru.

xl.
Monitorovací a kontrolní Výbor

Monitoíovací a kontíolnívýbor
je kontrolním orgánem spolku, Má pět členůa je Volen

Valnou

hromadou na dobu čtyř let. Ze svého středu Volí předsedu, který za výbor jedná navenek nebo může
sVé pravomoci přenést na jiného člena Výboru. Členem monitorovacího a kontrolního výboru můžebýt

fyzická osoba, která

ie

svépráVná

a

bezúhonná Ve smyslu práVního předpisu upravujícího

živnostenské podnikání. Je-li členem práVnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto
práVnickou osobu zastupuje. Čbn výboru nemůžebýt členem rady a Výběrové komise spolku.

1)
2)

Monitorovací a kontrolní Výbor se scházl dle potřeby, nejméně Však 1x ročně.

Výborje usnášeníschopný, jeJi přítomna nadpolovični Většina členů.Pro pňjetí rozhodnutíje třeba
souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členůvýboru je rovné.

3)

Jednání monitorovacího a kontrolního Výboru se řídi jednacím řádem, Jednání §VoláVá a řídí
předseda. Z iednání je pořízen zápis, který podepisuje předseda a zvolený ověřovatel. zápis
popisuje průběh jednání, Výsledky hlasování, pňjatá a nepřijatá rozhodnutí.

4)

K činnosti monitorovacího a kontrolniho Výboíu patřl:

a)

b)

kontrola plnění usnesení íady a Velné hromady
kontrola účetníchknih a jiných dokladů spolku

c)

proiednánl řádné a mimořádné účetnízávěrky a Výroění zprávy MAs

d)

monitoring naplňování strategie komunitně vedeného mistního rozvoje (zpracovává a
předkládá radě ke schváleni indikátorový a evaluačni plán) a hodnocení SCLLD
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e)

kontrola métodiky Výběru projektů a jejího dodržování Věetně odvolání žadatelůproti
výběru

0

g)

MAs

projednávání a řešení stížnostičlenůspolku
dohled, aby MAs Vykonávala svou činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, se
standardy MAs a se SCLLD

5) o

výsledku kontrol informuje radu

a minimálně 1x íočněpodává zpíávu o sVé kontrolní

činnosti Valné hromadě spolku.

6)

Monitorovací

a kontíolní Výboí V případě nutnosti svolává mimořádné jednání nejvyššlho a

íozhodovacího orgánu spolku.

xll,

Výběrová komise

Výběrová komise je pracovní odbomý orgán spolku Volený valnou hromadou pro Výběr projektů
edministrovaných metodou LEADER . Má 12 členůa je volena ze subjektů s místnl působností na
dobu jednoho roku. Členem výběrové komise můžebýt pouze fyzická osoba, která je svépráVná a
bezúhonná Ve smyslu práVního předpisu upíavujicího živnostenské podnikání. JeJi členem právnická
osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Člen Výběrové
komise nemůžebýt ělenem rady a monitorovacího a kontrolního Výboru spolku.
1)

Výběrová komise se scházi dle potřeby. Ze svého středu Volí předsedu, který svoláVá a řídi její
jednání a jedná za ni, Je usnášenlschopná, je-li přítomna nadpoloviční Většina ělenů e Veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49

o/o

hlasovacích pfáV. Pro přijetí

rozhodnutíje třeba souhlasu Většiny přítomných. Hlasovací právo členůvýběrové komise je rovné.
2)

Rozhodnutí Výběrové komise se přijímají na základě stanovených kňterii a bodovacího systému,
schváleného radou. o jednání Výbělové komise musl být sepsán zápis.
Do kompetence Výběrové komise spadá zejména:

a)

Výběrové řízenl projektů na základé objektivních kritérií - stanovuje jejich pořadí podle
přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílůkomunitně Vedeného místnlho rozvoje

b)

organizace Veřejných obhajob žadatelů

xlll.

kancelář

Kancelář zřizuje rada pro zabezpečení administrativních a technických ěinností spolku.
1)

Kencelář poskytuje jednotlivým členůma dalším zájemcům odborné a funkčni zázemí, zajišťuje

informačníservis

o činnostech spolku, podílíse na tvorbě

strategických dokumentů spolku,

zajišťujepropagaci spolku a aktua|izaci intérnetových stránek. Kancelář MAs je také odpovědna
za zpracování účetnicwí,napomáhá pň tvorbě rozpočtu a VýročnízpráVy apod.
2)

Výkon činnosti kanceláře zajišťujízaměstnanci pod vedením Vedoucího píacovníka ,imenovaného
radou spolku, zaměstnanci kanceláře nemohou být členy rozhodovacich
spolku ani Výběrové komise.
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a kontrolních orgánů

XlV,
1)

Majetek a hospodaření spolku

spolek hospodaří s nemovitým a movitým majetkem a financemi. Příjmy tvoří zejména:

a) člensképříspěVky

b)

dary

c)
d)
e)

granty a dotace
příjmy z činnosti při naplňování cílůspolku

příjmy z Vedlejší hospodábké činnosti na základě živnostenského listu pro podporu
h|avní činnosti spolku

0

g)

2)

příspěVky na spolufinancování projektů
Výnosy z maietku

Majetku je možno užítpouze k podpoře činnosti spolku a programů směřujlcích k obnově regionu.

o jeho

užitírozhoduje dle působnosti valná hromada a rada spolku.

za hospodařenl odpovídá

rada, která každoročněpředkládá Valné híomadě zpráVu o hospodaření Včetně finančnl uzáVěíky.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního íozpočtuspravovaného radou.
3)

K zajištěníčinnosti Vybírá spolek člensképříspěvky.

o

Výši členských příspěVků každoroóně

rozhoduje Valná hromada.
4)

Předseda a rada jsou povinni se starat o pří|iv finančníchprostředků pío zajištěni provozu a

rozvoje spolku,

a to

vyhledávánim možnostízískáVání dotacl, finančníchdarů nebo

oíganizováním Vlastní činnosti spolku.
5)

spolek vede účetnictvípodle platných právnlch předpisů ČR.

xlv. zánik spolku

1)

a

způsob majetkového vypořádání

spolek zaniká:

a)
b)
2) V případě zániku

usnesením valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo íúzis jiným spolkem
rozhodnutim soudu za podminek stanovených zákonem
spolku je likvidačnízůstatek převeden na spolek s obdobným účelem,přlpadně

na obec či dobrovolný svazek obcí.

1)

xv. závěrečná uatanovení
PráVa a povinnosti stanovami Výslovně neupravené se řídípříslušnými práVnímí předpisy,
zejména zákonem č, 8912012 sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2| Změna stanov ě.1 byla schválena usnesením Valné hromady Lipa pro Venkov z,s. dne

28. května

obdžíjiVšichni členovéspolku a dále Všechny příslušnéor9ány.
změna stanov č.1 nahrazuje stanovy Ve zněni ze dne 27.února 2014. Účinnost těchto stanov
2015 a

nastane iejich schválením valnou hromadou a jejich zápisem do Veřejného rejstříku.

Ve zbíaslavicích, dne 28. května 2015

W*/

Předseda spolku Mikroregion Zbraslavicko a 9družené obce
zastoupený ondřejem Havlovicem
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