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Smlouva o partnerství  

v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. 

 

Smlouva nepojmenovaná dle § 1746 odst. 2 NOZ závazek spolupráce 

Smluvní strany specifikované v čl. I této smlouvy se dohodly a svobodně rozhodly za účelem 
tvorby a realizace společné Strategie Místní akční skupiny Blatensko, o.p.s. pro realizaci 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) uzavřít následující smlouvu 
o partnerství a členství (dále též Smlouva): 

Preambule 

 

Vědom si odpovědnosti za oživení přírodního a kulturního dědictví regionu a za jeho rozvoj, 
se rozhodl Svazek obcí Blatenska pro vytvoření Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, 
o.p.s., dnes Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. (dále jen MAS nebo MAS Blatensko). Pro 
rozvoj našeho venkovského regionu bude postupovat MAS metodami partnerství za účasti 
veřejnosti. 

MAS je pracovní a iniciativní skupina, ustavená k vytvoření pilotní integrované strategie na 
obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví venkovského regionu, jeho všestranný 
rozvoj a k implementaci této strategie do života regionu. Místní akční skupina (dále jen MAS) 
sdružuje na základě této a dalších partnerských smluv činnost obcí, neziskových organizací, 
občanů a podnikatelských subjektů z území působnosti MAS (viz dále) a odpovídá 
požadavkům na místní akční skupiny dle pravidel komunitně vedeného místního rozvoje, 
jemuž předcházel program LEADER. 

Zakladatelé - zájmové sdružení obcí s názvem Svazek obcí Blatenska, se sídlem J. P. Koubka 4, 
388 01 Blatná založili v  Blatné za účelem naplňování společné Strategie a zastupování MAS 
navenek obecně prospěšnou společnost Místní akční skupinu Svazku obcí Blatenska, o.p.s., 
která byla zapsána dne 8. 11. 2004 do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích pod spisovou značkou O 100. 

 

 Působnost MAS 

Místní akční skupina vyvíjí svoji činnost zejména na území obcí definovaných ve Statutu MAS 
Blatensko, o.p.s. (dále jen region).  

 

Poslání a cíle MAS 

Poslání a cíle MAS jsou schvalovány nejvyšším orgánem MAS a jsou kodifikovány ve Statutu 
MAS Blatensko, o.p.s.. 
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I. Smluvní strany 

 

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. 

se sídlem: Spálená 727, 388 01 Blatná 

IČ: 260 81 822 

zastoupená ředitelkou MAS paní Vladimírou Tomanovou 

(dále jen MAS) 

a 

Název subjektu či fyzické osoby  ……………………. 

Bydliště/se sídlem: ………………………………….. 

nar.:/IČ  ……………………….. 

(dále jen partner) 

 

II. Předmět a účel smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem 
realizace SCLLD a vymezení rolí a povinností v MAS za podmínek touto smlouvou dále 
stanovených. Smluvní strany se budou podílet na realizaci SCLLD a vzájemně spolupracovat 
v dalších oblastech způsobem v této smlouvě uvedeným. 

 

III. Ujednání smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na rozvoji regionu a realizaci SCLLD a 
budou postupovat a uznávat dále uvedené mechanismy jednání všech partnerů MAS. 

 

Partnerství v MAS 

Členství ve smyslu této smlouvy vyjadřuje smluvní příslušnost k Místní akční skupině 
Blatensko, o.p.s. v intencích a principech tvorby a realizace SCLLD. Místní akční skupinu tvoří 
ty subjekty, které uzavírají výše uvedený smluvní vztah s MAS za účelem naplňování a tvorby 
a realizace SCLLD ve výše uvedeném území. Svá práva a povinnosti naplňují na základě této 
smlouvy, která pro všechny členy různého charakteru a právního postavení z jednotlivých 
zájmových skupin má stejný obsah a smluvní podmínky. 

Členství v MAS vzniká podpisem této partnerské smlouvy s MAS. Členství zaniká jejím 
vypovězením či odstoupením od partnerství na základě níže uvedených podmínek. 
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Orgány MAS 

Orgány společnosti jsou: 
a) Ředitel 
b) Správní rada 
c) Dozorčí rada 

Vedle těchto orgánů působí v rámci společnosti její organizační složka pro organizaci a řízení 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen organizační složka SCLLD) a její 
orgány. 
Orgány jsou usnášení schopné při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Rozhodnutí 
je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. Pro jednání a 
hlasování orgánů organizační složky ve věcech SCLLD platí zvláštní pravidla uvedená 
v zakladatelské listině MAS, a níže i v této partnerské smlouvě. 
Členové všech orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by 
mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. 
 

Organizační složka SCLLD 

Organizační složka SCLLD (dále také jen organizační složka) je samostatná vnitřní organizační 
jednotka v rámci Místní akční skupiny Blatensko o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci 
v rámci o.p.s. podle zakladatelské smlouvy. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, 
nemá právní subjektivitu. Všichni partneři, se kterými je aktuálně uzavřena platná smlouva o 
partnerství tvoří Shromáždění partnerů pro SCLLD. 
Organizační složku SCLLD tvoří tyto orgány organizační složky: 

a) Shromáždění partnerů SCLLD 
b) Výbor SCLLD 
c) Výběrová komise SCLLD 
d) Kontrolní komise SCLLD 
e) Kancelář organizační složky SCLLD 

 
 
Všichni partneři v rámci organizační složky jsou zařazeni do některé z kategorií zájmových 
skupin. 
Organizační složka pro SCLLD  má tyto zájmové skupiny:  

1. Státní sféra 
2. Neziskový sféra 
3. Podnikatelé v zemědělství 
4. Podnikatelé mimo zemědělství 

 
Partner MAS dle této smlouvy prohlašuje, že je zařazen do zájmové skupiny  
 

___________zde vypište konkrétní zájmovou skupinu___________ 
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Rozhodování 

Rozhodování v MAS a jeho orgánech se prioritně řídí hledáním konsensuálního řešení a až 
poté je přistoupeno k poměrnému hlasování. Rozhodovacím orgánem organizační složky 
SCLLD je Výbor SCLLD. Orgány zejména Shromáždění partnerů dbají, aby žádná ze zájmových 
složek nebyla přehlasována. Rozhodnutí Shromáždění partnerů je přijato jen tehdy, 
hlasovala–li pro něj nadpoloviční většina přítomných partnerů z každé zájmové skupiny. 

 

Zastupování MAS – Organizační složky pro SCLLD 

MAS – Organizační složka pro SCLLD je dobrovolným sdružením právnických a fyzických 
osob, které je navenek reprezentováno obecně prospěšnou společností Místní akční skupina 
Blatensko, o.p.s., ta je zastupována ředitelem. V rámci organizační složky bude partnerem 
určeno, kdo partnera zastupuje v nejvyšším orgánu organizační složky a v jednotlivých 
orgánech vnitřní složky o.p.s. pro SCLLD. MAS se zavazuje akceptovat delegované zástupce 
partnera. 

 

Povinnosti MAS   

Řídí se zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a Statutem Místní akční skupiny Blatensko, o.p.s. a standardy pro MAS, 
zpracovanými Mze ČR. 

MAS prostřednictvím svých orgánů s nejvyšší odpovědností naplňuje Strategii a usiluje o 
získání finančních zdrojů na její realizaci, ručí za jejich administraci a výběr projektů 
transparentním a vhodným způsobem tak, aby efektivně pomáhaly naplňovat Strategii. 
Zavazuje se činit vše potřebné, aby partner mohl realizovat svá práva ze smlouvy o 
partnerství vyplývající. Partnerovi umožňuje plnohodnotnou účast na přípravě SCLLD a 
činnosti o.p.s. Rovněž se zavazuje poskytovat veškeré výstupy a podklady z činnosti MAS a 
umožňuje partnerovi účast na zhotovení SCLLD, tvorbě pravidel pro rozdělování dotací a 
možnost připomínkování všech pravidel zejména pro rozdělování dotací.    

  

Povinnosti a práva partnerů 

Povinností partnera MAS je informovat o změnách v jeho zapojení v intencích programů 
v této MAS, aktivně spolupracovat, předkládat náměty ve smyslu strategie MAS, respektovat 
ujednané mechanismy a kompetence, postupovat tak, aby podporoval důvěryhodnost a 
transparentnost rozhodování v MAS a úspěšné naplňování Strategie. Akceptovat SCLLD 
vytvořené v rámci organizační složky, dodržovat, naplňovat a aktivně se účastnit na 
činnostech v rámci SCLLD. Při pochybnostech o transparentnosti nejprve jednat s orgány 
MAS o vyjasnění a preferovat smírná řešení. Informovat orgány MAS o střetech aktivit 
vlastních s cíli MAS a usilovat o koordinaci zájmů v rozvoji území. 

Partner má právo podílet se na tvorbě Strategie a výběru strategických cílů, volit orgány 
organizační složky SCLLD a využívat služeb MAS. Všichni partneři MAS mají rovné hlasovací 
právo na Shromáždění partnerů organizační složky SCLLD, které jako shromáždění partnerů 
MAS má rozhodovací pravomoci ve výše uvedených záležitostech.  
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Prohlášení partnera 

Partner čestně prohlašuje, že byl seznámen s nařízením EU č. 1303/2013 a Programem 
rozvoje venkova ČR a s metodikou standardizace MZe. 

IV. Trvání smlouvy, přijetí nových partnerů a ukončení partnerství 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Noví partneři v rámci SCLLD mohou být přijímáni na 
základě písemné žádosti, o přijetí rozhodne shromáždění partnerů a je třeba jednomyslného 
souhlasu stávajících partnerů.  Partnerství lze ukončit na základě písemné dohody smluvních 
stran, nebo odstoupením. Partnerství zaniká ke dni uvedenému v žádosti o ukončení 
partnerství, která musí být doručena na adresu obecně prospěšné společnosti. Shromáždění 
partnerů může rozhodnout o vyloučení partnera pro zvlášť závažné porušení povinností 
partnera. Pro přijetí rozhodnutí o vyloučení je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných 
partnerů. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, když 
druhá smluvní strana neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Odstoupení nabývá 
účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení prokazatelně 
doručeno druhé smluvní straně. 

 

V. Ostatní ustanovení 

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě vzniku 
sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.  

Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České 
republiky. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nich každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
V ………………………… dne …………………… 
 
 
 
…………………………………………      ………………………………………… 
Vladimíra Tomanová        
Ředitelka MAS Blatensko, o.p.s.    


