
 

 

Směrnice č. 11 

Podmínky členství v MAS Luhačovské Zálesí 

I. MAS Luhačovské Zálesí 

 MAS (Místní akční skupina) Luhačovské Zálesí je sdružení fyzických a právnických osob 
soukromého, neziskového a veřejného sektoru, které spojuje snaha podílet se na obnově a 
všestranném rozvoji našeho regionu – regionu Luhačovské Zálesí. 

II. Členská základna MAS Luhačovské Zálesí 

 Členská základna MAS Luhačovské Zálesí je kromě obcí regionu tvořena i fyzickými a 
právnickými osobami ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se podílejí na základě Rámcové 
partnerské smlouvu na činnost i společnost i. Na základě jejich vzájemné spolupráce tak může 
lépe docházet ke komplexnímu rozvoji Luhačovského Zálesí a ke specif ikaci představ, jakým 
způsobem a kterými prostředky k tomuto cíli přistupovat.  

 Aktuální stav členské základny je k dispozici na webových stránkách společnost i  

III. Podmínky členství 

 Členem MAS Luhačovské Zálesí se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. 

 V případě, že daný subjekt má zájem stát se členem MAS Luhačovské Zálesí, vyplní přihlášku 
(viz. Příloha č. 1) a zašle ji na sekretariát MAS.  

 Podmínkou členství je souhlas s podmínkami Rámcové partnerské smlouvy (viz. Příloha č. 1) a v 
případě obcí ještě souhlas zastupitelstva se Strategickým plánem LEADER.  

 Fyzická osoba musí mít adresu trvalého bydliště (právnická osoba alespoň sídlo svého 
podnikání) na území působnost i Luhačovského Zálesí 

IV. Roční provozní příspěvek 

 Za průběžné vykonávání činností na základě Rámcové partnerské smlouvy dle článku III, odst. a) 
– e) se Partner zavazuje plat it Společnost i roční provozní příspěvek 1.000,- Kč za každý kalen-
dářní rok.  

 Od tohoto ročního provozního příspěvku jsou osvobozeny ty fyzické a právnické osoby, které 
nemají komerční charakter vlastní činnost i. V případě, že tyto fyzické osoby nebo právnické 
osoby čerpají/ čerpaly dotaci v rámci realizace rozvojové strategie v Luhačovském Zálesí, jsou i 
tyto povinny plat it roční provozní příspěvek ve výši 1.000 Kč/ kalendářní rok, a to počínaje 
rokem, ve kterém byla jejich žádost o dotaci registrována na MAS. 

 Neplacení členského příspěvku může být důvodem k jednostrannému odstoupení od Smlouvy.   

 Člen MAS, který nezaplatí členský příspěvek 2 kalendářní období po sobě, je automaticky vylou-
čen z členství v MAS Luhačovské Zálesí.  
 



 

 

Příloha č. 1 – Přihláška do MAS Luhačovské Zálesí   

Přihláška do MAS Luhačovské Zálesí 
Žádám tímto o vstup do obecně prospěšné společnost i Luhačovské Zálesí a prohlašuji, že jsem se 
seznámil/a s podmínkami Rámcové partnerské smlouvy a se Strategickým plánem LEADER a souhlasím s 
nimi. 

Fyzická osoba 

Jméno:  

Bydliště:  

Datum narození/RČ:  

IČ/DIČ:  

Tel.:  

E-mail:  

 

Právnická osoba 

Název:  

Sídlo:  

IČ/DIČ:  

Předmět činnosti podnikání:  

Pověřený zástupce:  

Jméno a příjmení:  

Tel., E-mail:  

Přihlášku doručte prosím na adresu: 

Luhačovské Zálesí, o.p.s. 

Hlavní 51 

763 26 Pozlovice 

 

Datum:       Podpis: 



 

 

Příloha č. 2 – Rámcová partnerská smlouva 
 

Rámcová partnerská smlouva 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli  
 
Luhačovské Zálesí, o.p.s.  
se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín  
korespondenční adresa Hlavní 51, 763 26 Pozlovice  
IČO: 27735109  
zastoupená ředitelem společnost i RNDr. Romanem Kašparem  
(dále jen „Společnost“)  
 
a  
 
XYZ  
se sídlem xyz 253, 765 43  
IČ:  
zastoupená ____  
(dále jen „Partner“)  
 

I. 
 
Tuto rámcovou partnerskou smlouvu (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany v souladu se zaklá-
dací list inou společnost i schválenou dne 28. dubna 2011 a Statutem společnost i Luhačovské Zálesí, 
o.p.s. Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran tak, aby dochá-
zelo k plnění účelů, pro které byla Společnost založena.  
 

II. 
 
Na základě této Smlouvy se Partner stává členem Místní akční skupiny Společnost i.  
 

III. 
 
Společnost se pro Partnera zavazuje průběžně (dle svých profesních schopností) provádět tyto čin-
nost i:  
a) vytváření databáze projektů a jejich konzultace  
b) vytváření spolupráce Partnerů společnost i za účelem realizace projektů  
c) osobní konzultace o dotacích, grantech a dalších zdrojích f inančních prostředků pro rozvoj regionu  
d) organizační zajištění fungování místní akční skupiny dle specif ikace programů LEADER a dalších 



 

 

dotačních programů umožňujících spoluúčast MAS.  
 

 
 

IV. 
 
Partner se pro společnost zavazuje průběžně provádět tyto činnost i:  
- Zajištění účast i pověřené osoby dle čl. V /případně jejího zástupce/ na jednáních orgánů Společnos-
t i.  
- Spolupracovat se Společností na jí připravovaných propagačních materiálech  
- Zajist it aktualizaci dat – kulturní, společenské a sportovní akce, kontaktní údaje apod.  
 

V. 
 
Jmenování zástupce partnera, který bude jeho jménem jednat v orgánech Společnost i:  
 
Jméno:  
Příjmení:  
Adresa:  
Telefon:  
E-mail:  
 

VI. 
 
Za průběžné vykonávání činností dle článku III, odst. a) – e) Smlouvy se Partner zavazuje plat it Spo-
lečnost i roční provozní příspěvek 1.000,- Kč (slovy: t isíc korun českých) za každý kalendářní rok. Ne-
placení příspěvku může být důvodem k jednostrannému odstoupení od Smlouvy.  
 

VII. 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že touto smlouvou se řídí jejich vzájemná práva a po-
vinnost i.  
3. Smlouva končí výpovědí kterékoliv ze stran s výpovědní lhůtou, která trvá po dobu do konce kalen-
dářního roku, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně. Smlouva pak končí posledním 
kalendářním dnem toho roku.  
 

VIII. 
 
Ostatní práva a povinnost i smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí Obchodním zákoní-
kem.  
 

IX. 
 



 

 

Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní účinky platnost i smlouvy jsou 
od dne schválení příslušnými orgány Partnera (např. u obcí zastupitelstvo obce).  
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran.  
 
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, jemu porozuměly a s ním sou-
hlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a tomu na důkaz připojují své podpisy.  
 
 
 
V Pozlovicích dne  
 
…………………………                                                                          …………………………….  

 

Jméno, příjmení, pozice Telefon E-mail 

RNDr. Roman Kašpar 

ředitel společnosti 
+420 774 230 210 

kaspar@luhacovskezalesi.cz 

www.luhacovskezalesi.cz 

Ing. Magda Hlavičková 

manažer pro realizaci SPL 
+420 776 895 929 

hlavickova@luhacovskezalesi.cz 

www.luhacovskezalesi.cz 

 

 

Vypracoval:   Zuzana Valášková 
 
Schválil:    RNDr. Roman Kašpar, ředitel společnost i 
 
 
V Pozlovicích dne 1. května 2012 

 

 


