
ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Článek I.
Zakladatel, název a sídlo společnosti

1. Zakladatel : Město Krnov, se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlavní náměstí 
96/1, PSČ 794 01, identifikační číslo 00296139. --------------------------------------------------

2. Obecně prospěšná společnost založená touto zakládací listinou je právnickou osobou, 
poskytující veřejnosti obecně prospěšné služby za podmínek stanovených v této zakládací 
listině. Tyto podmínky jsou pro všechny uživatele stejné. Hospodářský výsledek (zisk), 
obecně prospěšné společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatele, členů jejich orgánů 
nebo zaměstnanců a musí být použit ve prospěch obecně prospěšných služeb, pro které byla 
tato obecně prospěšná společnost založena. -------------------------------------------

3. Název obecně prospěšné společnosti zní: Rozvoj Krnovska o.p.s. ------------------------
4. Sídlo obecně prospěšné společnosti je: Osoblaha, Na Náměstí 106, PSČ 793 99.------

Článek II.
Obecně prospěšné služby

1. Společnost jako hlavní činnost poskytuje služby níže uvedené za účelem rozvoje regionu 
Krnovsko na základě aktuální Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území 
Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska, zřízené jako organizační složka obecně prospěšné 
společnosti.  ---------------------------------------------------------------------------------------------

     Obecně prospěšná společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:--------------
 Podpora inovačního zavádění a realizace investic v rámci vytvořené rozvojové strategie 

území regionu Krnovsko, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení místní 
produkce ------------------------------------------------------------------------------------

 Podpora zlepšování kvality života ve venkovském regionu Krnovsko---------------------
 Podpora posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů 

regionu Krnovsko----------------------------------------------------------------------------------
 Posouzení, konzultace a identifikace projektů zaměřených k rozvoji regionu Krnovsko
 Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj 

turistického ruchu----------------------------------------------------------------------------------
 Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí------------------------
 Služby při financování projektů k rozvoji regionu--------------------------------------------
 Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu-

----------------------------------------------------------------------------------------------
 Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů----------------------------------------------------------
Místní akční skupina Rozvoj Krnovska, organizační složka obecně prospěšné společnosti, 
bude poskytovat tyto služby:
 Činnosti spojené se spoluprací s orgány státní správy a samospráv při spolupráci na 

rozvoji regionu--------------------------------------------------------------------------------------
 Podpora a vytváření integrovaných strategií rozvoje území regionu Krnovsko-----------
 Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu---------
 komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný místní akční skupinou na základě 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje----------------------------------------------
 zapojení do programů určených pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje 

nebo metody LEADER a přispívajících k naplňování strategie (SCLLD) a v rámci této 
činnosti realizovat zejména vyhlašování výzev k podávání žádostí o podporu projektů, 



výběr projektů pro financování z programů, administrace a monitoring těchto projektů.-
--------------------------------------------------------------------------------------------

 Meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedená témata--------------------
2. Výše uvedené služby budou uskutečňovány naplňováním všech funkcí a povinností „místní 

akční skupiny“, která funguje na principu partnerství metodou LEADER a komunitně 
vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě integrované a víceodvětvové 
strategie místního rozvoje území, tj. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(zkratka SCLLD). Zakladatel obecně prospěšné společnosti proto zřizuje organizační 
složku obecně prospěšné společnosti s názvem Místní akční skupina Rozvoj Krnovska 
(zkráceně MAS Rozvoj Krnovska). -----------------------------------------------------

Článek III.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb a doplňkových činností

Společnost bude poskytovat obecně prospěšnou činnost na principu rovnosti pro všechny 
fyzické i právnické osoby, které mají sídlo, bydliště nebo místo realizace svých aktivit na území 
regionu.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Služby společnosti jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám v tuzemsku i zahraničí, 
pokud tyto naplňují poslání společnosti svým územním umístěním i dopadem na regionu 
Krnovska.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, 
pokud nebudou potřebné prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů 
fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb 
jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto 
služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a na internetu a bude s ním seznámen 
každý klient.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Služby společnosti jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti. Podmínky 
poskytování takových služeb stanoví a vyhlašuje pro každý projekt správní rada společnosti. 
Podmínky takové služby jsou zveřejňovány v sídle společnosti a podle možnosti v tisku nebo 
prostřednictvím sítě Internet. S těmito podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby 
společnosti. Podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stanoveny tak, aby pro 
všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné. ----------------------------------
Rozhodnutí o poskytnutí služby společnosti vydává správní rada.----------------------------------
Činnosti poskytované místní akční skupinou Rozvoj Krnovska, organizační složkou o.p.s., 
v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou poskytovány zcela 
zdarma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek IV.
Doba trvání společnosti

Obecně prospěšná společnost Rozvoj Krnovska o.p.s. je založena na dobu neurčitou. -----------

Článek V.
Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány: -------------------------------------------------------------------------------
1. Správní rada ----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dozorčí rada ---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Ředitel -----------------------------------------------------------------------------------------------------



Článek VI.
Správní rada

1. Správní rada obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s.  má šest členů.----------
2. Všichni členové správní rady jsou poprvé a budou i v budoucnu jmenováni zakladatelem 

této společnosti a zakladatel společnosti bude jmenovat po skončení funkčního období člena 
dalšího člena rady pouze dle své vůle. Zakladatel bude jmenovat členy správní rady tak, aby 
vždy nejvíce tři členové správní rady byly osoby pracující ve veřejném sektoru a vždy 
nejméně tři členové správní rady byly osoby pracující v soukromém sektoru. ---------
Členové správní rady mohou být odměňováni. Způsob stanovení výše odměny členů 
správní rady: výši odměny stanoví ředitel společnosti. -------------------------------------------

3. Funkční období členů správní rady je tříleté a funkci člena správní rady lze zastávat 
opětovně.-------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Členství ve správní radě zaniká: ---------------------------------------------------------------------
a) uplynutím funkčního období ----------------------------------------------------------------------
b) úmrtím ------------------------------------------------------------------------------------------------
c) odstoupením -----------------------------------------------------------------------------------------
d) odvoláním --------------------------------------------------------------------------------------------
Zakladatel odvolá člena správní rady přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství 
ve správní radě podle § 10 odst. 3 zákona číslo 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(o obecně prospěšných společnostech) nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně 
tento zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti nebo pokud členové 
správní rady, kteří byli jmenováni do správní rady ve vazbě na specifické postavení či 
funkci, např. výkon funkce starosty, zastupitel apod., toto postavení ztratí. ---

5. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní
rady.------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 
většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.-------------

7. Správní rada vydává statut společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti, a schvaluje 
změnu statutu obecně prospěšné společnosti. -----------------------------------------
Plénum, nejvyšší orgán Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (dále i MAS), disponuje 
návrhovou iniciativou k podání návrhu na změnu statutu či jeho znění správní radě obecně 
prospěšné společnosti, a to na základě souhlasu většiny přítomných partnerů na jednání 
Pléna, kde vyvstane tato potřeba.---------------------------------------------------------------------

8. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.--------------------------------------------------------
9. Prvními členy správní rady byli: ---------------------------------------------------------------------

 Radek Vendolský, rodné číslo 721126/5545, bytem Osoblaha, Bohušov 55, PSČ 
79399,------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ing. Rudolf Gogolín, rodné číslo 560504/0353, bytem Hlučín, Slovanská 18, PSČ 
74801,------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ing. Vítězslav Odložilík, rodné číslo 480227/133, bytem Úvalno, Úvalno 22, PSČ 
79391------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dagmar Válková, rodné číslo 515510/401, bytem Dívčí Hrad 19, PSČ 793 99,----------
 Ing. Vladimír Plesník, rodné číslo 720406/5869, bytem Město Albrechtice, Nádražní 1, 

PSČ 793 95,--------------------------------------------------------------------------------------
 Ing. Pavel Dokoupil, rodné číslo 530809/005, bytem Bohušov 222, PSČ 793 99,--------
 Jiří Čížek, rodné číslo 610530/1917, bytem Město Albrechtice, Nábřežní 43, PSČ 

79395,------------------------------------------------------------------------------------------------



 Petr Šolc, rodné číslo 550702/1619, bytem Město Albrechtice, Pod Hůrkou 18, PSČ 793 
95,-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Vasilis Kičulis, rodné číslo 440409/954, bytem Město Albrechtice, K. Čapka 36, PSČ 
793 95, ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Ing. Jaroslav Vrzal, rodné číslo 421005/442, bytem Krnov, SPC R/65, PSČ 794 01,----
 Ing. Jiří Seidler, rodné číslo 650710/0743, bytem Krnov, Sv. Ducha 8, PSČ 794 01,----
 Ing. Ilja Miovský, rodné číslo 531231/148, bytem Osoblaha, Za Řekou 57, PSČ 79399.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------
10.  Současnými členy správní rady jsou: -------------------------------------------------------------

 Božena Mruzíková, rodné číslo 665119/1998, trvalý pobyt Dívčí Hrad 20, PSČ 79399,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Ing. Lenka Metzlová, rodné číslo 645911/0361, trvalý pobyt Město Albrechtice,              
K. Čapka 13, PSČ 793 95,------------------------------------------------------------------------

 Vlastimil Adámek, rodné číslo 540421/0625, trvalý pobyt Jindřichov 514, PSČ 79381,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Ing. Petr Škola, rodné číslo 681028/1115, trvalý pobyt Hlinka 49, PSČ 793 99,--------
 Petr Glončák, rodné číslo 680929/1456, trvalý pobyt Krnov, Hlavní náměstí č.p. 90/22, 

PSČ 794 01,---------------------------------------------------------------------------------
 Rostislav Král, rodné číslo 670913/1440, bytem Třemešná, Rudíkovy 100, PSČ 79382. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Článek VII.
Dozorčí rada

1. Zřizuje se Dozorčí rada jako kontrolní orgán obecně prospěšné společnosti.------------------
2. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který 

svolává a řídí jednání dozorčí rady. -----------------------------------------------------------------
3. Všichni členové dozorčí rady jsou poprvé a budou i v budoucnu jmenováni zakladatelem 

této společnosti a zakladatel společnosti bude jmenovat po skončení funkčního období člena 
dalšího člena rady pouze dle své vůle.--------------------------------------------------------

4. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.-
5. Členství v dozorčí radě zaniká :------------------------------------------------------------------

a) uplynutím funkčního období ----------------------------------------------------------------
b) úmrtím ------------------------------------------------------------------------------------------
c) odstoupením -----------------------------------------------------------------------------------
d) odvoláním --------------------------------------------------------------------------------------
Zakladatel odvolá člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství 
v dozorčí radě podle § 10 odst. 3 zákona číslo 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(o obecně prospěšných společnostech) nebo porušil-li závažným způsobem nebo 
opakovaně tento zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti.--------

6. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 
většina jejich členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.                      
Členové dozorčí rady mohou být odměňováni. Způsob stanovení výše odměny členů 
dozorčí rady : výši odměny stanoví ředitel společnosti. ------------------------------------------

7. Prvními členy dozorčí rady byli:--------------------------------------------------------------------
 Mgr. Jaroslav Zetel, rodné číslo 510908/257, trvalý pobyt Osoblaha, Klášterní 131, 

PSČ 793 99,-----------------------------------------------------------------------------------------
 JUDr. Petr Lindenthal, rodné číslo 471201/432, trvalý pobyt Jindřichov 476, PSČ 

79383,------------------------------------------------------------------------------------------------



 Ing. Salome Sýkorová, rodné číslo 636028/1906, trvalý pobyt Zátor, Loučky 191, PSČ 
793 16,-----------------------------------------------------------------------------------------

8.  Současnými členy dozorčí rady jsou: -------------------------------------------------------------
 Ing. Jana Dohnalová, rodné číslo 836227/4844, trvalý pobyt Osoblaha, Za Řekou č.p. 

56, PSČ 793 99,------------------------------------------------------------------------------------
 Mgr. Pavel Novák, rodné číslo 750716/4852, trvalý pobyt Krnov, Svatováclavská 168/7, 

PSČ 794 01,---------------------------------------------------------------------------------
 Luděk Volek, rodné číslo 680618/1316, trvalý pobyt Město Albrechtice, Celní 705/56, 

PSČ 793 95.-----------------------------------------------------------------------------------------

Článek VIII.
Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost, společnost zastupuje a 
jedná za společnost. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel společnosti jedná za 
společnost samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému 
názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel společnosti.-------------------------

2. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.-------------------
3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn zúčastnit se 

jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. -----------------------------------------
4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním vztahu ke společnosti, jehož formu stanoví správní 

rada. Způsob stanovení výše odměny ředitele : výši odměny stanoví správní rada. ---------
5. Prvním ředitelem společnosti byla: Ing. Jana Bradová, rodné číslo 836227/4844, trvalý 

pobyt Osoblaha, Za Řekou 56, PSČ 793 99---------------------------------------------------------
6. Současným ředitelem společnosti je: Martina Jalamasová, rodné číslo 626212/2031, bytem 

Slezské Rudoltice 126, PSČ 793 97.---------------------------------------------------------

Článek IX.
Výroční zpráva

1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději 
do šesti měsíců po skončení účetního období, a to s náležitostmi dle zákona.-----------------

2. Zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti se 
uskuteční zveřejněním na webových stránkách Města Krnova a vyvěšením na úřední desce 
Města Krnova, a to vždy po dobu nejméně 60 (slovy: šedesáti) dnů.-------------------

Článek X.
Organizační složka

1. Zakladatel zřizuje organizační složku společnosti bez právní subjektivity.  -------------------
2. Označení organizační složky zní : Místní akční skupina Rozvoj Krnovska. -------------------
3. Členství v Místní akční skupině Rozvoj Krnovska (dále i MAS) : ------------------------------

a) MAS je tvořena všemi partnery MAS, kteří mají podepsanou Smlouvu o partnerství se 
společností. Podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností vycházejících 
z partnerství a Smlouvy o partnerství jsou uvedeny ve statutu společnosti a zveřejněny 
na internetových stránkách společnosti. --------------------------

b) Partneři MAS zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. ------------
c) Partner MAS může být kromě nejvyššího orgánu MAS (t.j. pléna) členem pouze 

jednoho povinného orgánu MAS (t.j. programového výboru, účetní výbor, výběrové 
komise). ---------------------------------------------------------------------------------------------



d) Počet partnerů MAS je nejméně 22 ( slovy: dvacetdva).-------------------------------------
4. Orgány MAS: --------------------------------------------------------------------------------------

a) Plénum ----------------------------------------------------------------------------------------------
b) Programový výbor --------------------------------------------------------------------------------
c) Účetní výbor --------------------------------------------------------------------------------------
d) Výběrová komise ----------------------------------------------------------------------------------

5. Plénum je nejvyšším orgánem MAS. Je tvořeno všemi partnery MAS, přičemž veřejný 
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % (slovy: čtyřicetdevět 
procent) hlasovacích práv. Zájmové skupiny jsou ve statutu společnosti vymezeny 
v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). Je-li 
partnerem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak 
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Plénum je usnášeníschopné, je–
li přítomna nadpoloviční většina všech partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných partnerů MAS. Každý partner MAS má právo se 
účastnit jednání nejvyššího orgánu. Plénum je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných partnerů MAS. Před každým zasedáním se zjišťuje poměr hlasů, pokud by 
veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin představovali více než 49% hlasovacích 
práv, provádí se přepočet hlasů. Způsob přepočtu hlasů je definován v jednacím řádu Pléna. 
V zápise z jednání bude zaznamenán zjištěný poměr hlasů a případný přepočet. -------------

      Ke kompetencím Pléna patří zejména: --------------------------------------------------------------
a) zřízení povinných orgánů MAS --------------------------------------------------------------
b) volba členů orgánů MAS ----------------------------------------------------------------------
c) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území 

působnosti MAS ---------------------------------------------------------------------------------
d) další kompetence jsou uvedeny ve statutu---------------------------------------------------

6. Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Programový výbor má šest členů. 
Členové jsou voleni z partnerů MAS Plénem. Délka mandátu členů činí tři roky a opětovné 
členství je možné. Člen programového výboru musí být partnerem MAS, přičemž platí 
podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % 
(slovy: čtyřicetdevět procent) hlasovacích práv. Je-li členem 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. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Programový výbor je 
usnášeníschopný, je–li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro přijetí rozhodnutí je 
třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Členové programového výboru volí 
ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání. --

      Ke kompetencím Programového výboru patří zejména: ------------------------------------------
a) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem 

pro realizaci SCLLD --------------------------------------------------------------------------
b) schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména  výběrová 

kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS ---------------------------------------
c) další kompetence jsou uvedeny ve statutu -------------------------------------------------

7. Výběrová komise. Členové výběrové komise jsou voleni Plénem. Délka mandátu členů je 
jeden rok a opětovné zvolení je možné. Je-li členem fyzická osoba, musí být bezúhonná a 
svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo 
právnickou osobu zastupuje. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které 
na území MAS prokazatelně místně působí. Počet členů zastupujících zájmy veřejného 
sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % (slovy: čtyřicetdevět procent) 
hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Výběrová komise je 



usnášení schopná, je–li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí rozhodnutí je 
třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Členové komise volí ze svého středu 
předsedu, který svolává a řídí její zasedání. ------------------------------------------------
Ke kompetencím Výběrové komise patří zejména: ----------------------------------------------
a)   navrhování pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. -------

8. Účetní výbor je kontrolním orgánem MAS. Členové výboru jsou voleni Plénem. Účetní 
výbor má tři členy. Délka doby mandátu členů jsou tři roky a opětovné členství je možné. 
Členové účetního výboru musí být voleni z partnerů MAS. Je-li členem fyzická osoba, musí 
být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat 
také ten, kdo právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny 
přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Členové výboru volí ze 
svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání. ---------------------
Ke kompetencím Účetního výboru patří zejména: -----------------------------------------------
a) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS--------------------------------
b) dohled nad tím, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 

standardy MAS a SCLLD ------------------------------------------------------------------------
c) další kompetence jsou uvedeny ve statutu------------------------------------------------------

Článek XI.

Společnost vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném 
Krajským soudem v Ostravě – 7.7. 2004 (slovy: sedmého července roku dvoutisícího čtvrtého). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek XII.

1. Zrušení obecně prospěšné společnosti se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména 
ustanovením  §§ 7 až 9 zákona číslo 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve 
znění pozdějších předpisů. ----------------------------------------------------------------------------

2. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.-------------------------------------------------------

Článek XIII.

Záležitosti neupravené touto zakladatelskou listinou se řídí právním řádem České republiky.--




