
 
 

P O D M Í N K Y    Č L E N S T V Í 
 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 
 

 

1.1 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. (dále jen ,,spolek“) byl založen podle 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Spolek je zapsán v rejstříku spolků 

vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 5707. 

1.2 Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby 

s trvalým bydlištěm, sídlem či provozovnou na území působnosti spolku, nebo 

musí prokazatelně na daném území místně působit, přičemž rozhodnutí o místní 

působnosti daného subjektu je v kompetenci spolku. Prvními členy spolku se automaticky 

stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. Člen spolku zastupuje veřejné nebo 

soukromé místní socioekonomické zájmy.   

 

1.3 Žadatel o členství vyplní písemnou přihlášku, kterou si stáhne na internetových 

stránkách spolku, nebo si ji vyzvedne v kanceláři. V přihlášce kromě základních údajů 

žadatel uvede zejména schváleného zástupce a jeho náhradníka, sektorovou 

příslušnost a dle hlavního zaměření jím zvolenou zájmovou skupinu, do které bude 

zařazen.  

 

1.4 Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou 

problematiku SCLLD, přičemž o vytvoření a vymezení zájmových skupin v souladu 

s SCLLD rozhoduje Valná hromada. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen 

spolku podle své převažující činnosti s tím, že člen může být příslušný pouze k jedné 

zájmové skupině. 

 

1.5 Řádně vyplněnou a podepsanou členskou přihlášku vč. veškerých relevantních 

příloh žadatel o členství odevzdá v kanceláři spolku. Členství ve spolku vzniká na 

základě schválení písemné přihlášky Valnou hromadou spolku, která o jeho přijetí 

rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Členové spolku neručí za jeho dluhy. Kdo se 

uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se 

stane členem spolku.   

 

1.6 Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji 

v příslušném orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího 

statutárního orgánu. Osoby zastupující právnickou osobu jsou uvedeny v členské 

přihlášce.  

 

1.7 Člen spolku má právo:  

a) účastnit se jednání Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,  

b) volit a být volen do orgánů spolku,  

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,  

d) využívat informací, se kterými spolek disponuje, 

e) podílet se na praktické činnosti spolku.  

 



1.8 Člen spolku má povinnost:  

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,  

b) chovat se čestně vůči spolku, aktivně hájit jeho zájmy, dodržovat vnitřní dohody a 

zachovávat vnitřní řád spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se 

zájmy spolku, 

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich 

práce, 

d) přispívat svou činností k tvorbě a uskutečňování strategie rozvoje regionu a k obnově 

venkova i rozvoji spolku, 

e) platit členské příspěvky, 

f) statutárnímu orgánu spolku neprodleně ohlásit změnu převažující činnosti člena.  
 

1.9 Člen spolku má právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin. 
 

1.10 Členství ve spolku zaniká:  

a) vystoupením člena písemným oznámením,  

b) úmrtím člena v případě fyzické osoby, 

c) zrušením člena v případě právnické osoby,  

d) vyloučením člena Valnou hromadou spolku,  

e) zánikem spolku.  
 

1.11 Vyloučit člena ze spolku může Valná hromada spolku pouze pro neplnění 

podstatných členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto 

možnost a po marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků.  
 

1.12 Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku. V návrhu musí být 

uvedeny okolnosti, které osvědčují důvod vyloučení. Návrh na vyloučení musí být 

doručen členovi, jehož vyloučení je navrhováno; musí mu být dána možnost se k 

návrhu vyjádřit a žádat o vysvětlení, proč je navrhováno jeho vyloučení. 
  

1.13 Valná hromada rozhoduje o vyloučení s konečnou platností. Rozhodnutí o 

vyloučení musí být členovi doručeno. Vyloučený člen je oprávněn do 3 měsíců po 

doručení rozhodnutí o vyloučení požádat soud o rozhodnutí o neplatnosti vyloučení.  
 

1.14 Členství zaniká, pokud nejsou po dva po sobě následující roky placeny 

příspěvky a člen nejeví o činnost spolku zájem.  
 

1.15 Vyloučit člena může Valná hromada v případě, že jedná proti zájmům spolku, 

potažmo že jedná proti dobrým mravům. 
 

1.16 Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách 

spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství 

a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.  
 

1.17 Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří 

měsíců od potvrzeného ukončení členství.  
 

1.18 Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na Valné hromadě nechat 

zastupovat zmocněncem na základě udělené plné moci s podpisem zmocnitele. 

Nepřítomný člen může zmocnit jiného člena spolku, ale pouze v rámci stejného 

sektoru a stejné zájmové skupiny. Jedna osoba může na základě plné moci 

zastupovat maximálně 3 členy spolku, kteří musí být zároveň ze stejné zájmové 

skupiny.  
 

1.19 Je-li členem statutárního, výkonného a rozhodovacího, výběrového či 

kontrolního orgánu fyzická osoba, musí být 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. 

 

       V Podbřezí, dne 20. 11. 2014 

 

 


