
 

Partnerská smlouva  
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli 
 
 MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

se sídlem: Dr. A. Stojana 120/41, Horní Moštěnice, PSČ: 751 17 
IČ: 270 170 10 
zastoupená: Markétou Poláchovou Kropáčkovou, ředitelkou  
(dále jen „společnost“)  

 
a             Název subjektu 
 se sídlem:  
 IČ:   

Zastoupená: 
(dále jen „partner“) 

 
I. ÚVOD 

 
Tuto partnerskou smlouvu uzavírají smluvní strany na základě notářského zápisu ze dne 24. 10. 2013 a zápisu  v rejstříku 
obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě  oddíl O, vložka 1255 ze dne 7. 1. 2014 
 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Tato smlouva řeší vzájemné práva a povinnosti mezi, na jedné straně Místní akční skupiny, která je organizační složkou 
MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. a na straně druhé Partnerem Místní akční skupiny a to tak, aby docházelo k plnění 
účelu, pro který byla Místní akční skupina zřízena. 
 

III. VZNIK A PODMÍNKY PARTNERSTVÍ 
 

1. Partnerství mezi oběma stranami vzniká podpisem této smlouvy a rozhodnutím o přijetí, které náleží 

nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Sněmu 
 
 

Podmínky pro přijetí partnera: 

a) Podmínkou pro přijetí Partnera je rozhodnutí nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Sněmu  

b) Podmínkou pro vyloučení Partnera je rozhodnutí nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Sněmu  
c) Ukončení Partnerství ze strany Partnera je možné písemnou žádostí a to ke dni podání žádosti 

d) Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, 
nebo musí v území prokazatelně působit a vyvíjet svou činnost, a chce se podílet na práci naplňující 

cíle Místní akční skupiny. Rozhodnutí o místní působnosti je v kompetenci Místní akční skupiny 
e) Partner se zavazuje k úhradě ročního příspěvku ve výši stanovené rozhodnutím Sněmu Místní akční 

skupiny dle příslušnosti k veřejné správě, neziskové sféře či podnikatelskému sektoru. 
f) Žadatel se stává partnerem bezprostředně po aktu hlasování na Sněmu Místní akční skupiny  

 

Práva Partnerů: 

 

a) Partner je členem nejvyššího orgánu Místní akční skupiny - Sněmu a zúčastňuje se jejího zasedání 
b) Má právo se aktivně účastnit na činnosti Místní akční skupiny 

c) Může volit a být volen do všech orgánů Místní akční skupiny 

d) Má právo definovat svou příslušnost k zájmové skupině 
 
 
 
 
 



 

 

Povinnosti Partnerů: 

 
a) Dodržovat Statut Místní akční skupiny a přijatá usnesení orgánů Místní akční skupiny  

b) Platit příspěvek, jehož výši stanoví Sněm Místní akční skupin 
c) Informovat o změnách, které nastanou na jeho straně (kontaktní a další údaje) 

 
 

Místní akční skupina se zavazuje poskytnout Partnerovi: 
 

a) Podporu při vzniku a rozvoji partnerství  
b) Aplikaci zkušeností a spolupráce metody LEADER na národní a nadnárodní úrovni 

c) Činnost v oblasti strategického plánování, nástroje SCLLD a LEADER 
d) Činnosti spojené s příjmem, výběrem, kontrolou, administrací monitoringem a evaluací projektů 

 

 

 

 
IV. Zástupce partnera 

 
Jmenování zástupce partnera, který bude jeho jménem jednat v orgánech společnosti:  
 

Jméno  

Příjmení  

Kontaktní adresa  

Kontaktní telefon  

Kontaktní e-mail  

 
 

V.  
Příspěvek 

 
Partner se zavazuje k úhradě ročního příspěvku ve výši stanovené rozhodnutím Sněmu Místní akční skupiny dle 
příslušnosti k veřejné správě, neziskové sféře či podnikatelskému sektoru. 
 

VI. 
Platnost smlouvy 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
2. Smlouva končí písemnou dohodou obou stran nebo zánikem kterékoliv ze stran bez právního nástupce. 
 
 
 

VII. 
Práva a povinnosti 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí občanským zákoníkem. 
 
 
 
 
 



 

VIII. Závěrečné ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 
2. Partner prohlašuje, že byl seznámen se statutem Místní akční skupiny a prohlašuje, že s ním bez výhrad 

souhlasí 
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, jemu porozuměly a s ním souhlasí, neboť 

tento odpovídá jejich projevené vůli a tomu na důkaz připojují své podpisy 
 
V Kostelci u Holešova, dne 8.1.2015 
 

Za MAS: 
 
 
 
Markéta Poláchová Kropáčková, ředitelka MAS-PM, o.p.s. 

Partner: 
 
 
 
 

 


