
 

Statut Krajského sdružení MAS (KS MAS) Středočeského kraje 

1. Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (dále NS MAS)  
Středočeského kraje (dále jen KS MAS nebo KS) je sdružením členů NS MAS působících 
alespoň částí území své působnosti ve Středočeském kraji.  KS MAS bylo ustaveno na jednání 
23. února 2009. 

2. KS MAS má Registrační list vydaný výborem NS MAS.  
3. KS MAS je sdružením bez právní subjektivity a pravidla jeho činnosti se řídí rozhodnutími 

svých členů, tímto statutem, a jednacím řádem. 
4. KS spolupracuje se všemi MAS na území kraje, tedy i s těmi, které nejsou součástí NS MAS, i 

s jinými subjekty působícími na území Středočeského kraje. 
5. Povinností KS vůči NS MAS je 

- zvolit svého zástupce do výboru NS MAS, volit své zástupce do komisí NS MAS 
- průběžně sledovat a evidovat pro potřeby NS MAS činnost MAS na území kraje 
- vzájemně informovat členy o dění v NS MAS a zabezpečovat obousměrný tok 

informací 
- umožnit výměnu informací 

6. Povinností KS MAS vůči členským MAS je 
- informovat členy KS o činnosti NS MAS 
- projednávat podněty členů KS a předávat podněty NS MAS 
- hájit zájmy členů KS při jednáních s orgány NS MAS a jinými subjekty 

7. Orgány KS MAS jsou valná hromada a výbor. 
8. Valná hromada KS MAS se schází nejméně 1x za rok. Jednání valné hromady svolává Výbor KS 

MAS, a to prokazatelně doručeným oznámením 30 dnů před datem konání valné hromady. 
Jednání valné hromady mají právo se účastnit zástupci všech MAS, které jsou členy KS MAS 
k datu oznámení o konání valné hromady. Každá MAS má při hlasování jeden hlas. MAS jsou 
zastoupeny svým statutárním zástupcem, anebo jiným členem MAS, který je k tomuto 
zastupování zmocněn rozhodujícím orgánem této MAS.  

9. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní nadpoloviční většina 
všech členů KS MAS, které obdržely oznámení o konání valné hromady. Usnáší se většinou 
hlasů všech členů KS MAS, které obdržely oznámení o konání valné hromady 

10. Valná hromada volí na dvouleté období výbor KS MAS. Výbor ze svého středu volí předsedu a 
dva místopředsedy. Předseda je zároveň zástupcem KS MAS do Výboru NS MAS a 
místopředsedové jsou zástupci předsedy pro jednání Výboru NS MAS. Součástí Výboru jsou i 
zástupci do pracovních skupin (PS) a komisí. 

11. Valná hromada dále volí na dvouleté období své zástupce do komisí a pracovních skupin NS 
MAS a jiných organizací.  

12. Jménem KS MAS jedná navenek předseda KS MAS, v jeho nepřítomnosti jeden z 
místopředsedů, neurčí-li výbor usnesením jinak. 

13. KS MAS zaniká rozhodnutím výboru NS MAS, na základě usnesení valné hromady KS MAS, 
anebo z vlastní vůle z důvodu nečinnosti KS MAS či poškozování jména NS MAS.    

14. Tento statut schválila valná hromada KS dne 26. 1. 2012 a nahrazuje jím statut z 23. 2. 2009. 
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