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l MAs k*ko bya založena ]3k

Ve zněni pozdě]šich přédp gt]

občánské sdluieni ie nadá e EnaóoYáno 
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spo ek spolek vzn ka dnem záp$ do €řejn'jho

2 MAs Lášsko z's ' 
já gpolék ve Em}slu á koná . 39/20] 2 sb' a jako lakový re pÍávn cko u osobou

způsobi ou k pÍáviiňu ]ednáni.

3 MAs LaŠsko' zs ]d dobÍÓvohou oÍgan zaci sd ružujrci své
ólBnýnazákádě spoédiéhoŽáiňu a přesvědčeni

4 spo ok e oÍáVně m.ielkďé a o(
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]' ciem sporku je pispVatk udÉlelnému Všestaníéňu rcuvo] Íegonu. !.hďánlč ÍÓzq jeho

hÉloÍ .kých, kU tuÍnich
i' podnikale ú a dalš ch subjeklú z véřájnáho isoukoňého
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o p.'jBli u č ena spolk! ÍÓáodujé Íada MAs pi své č:sÓVě néjblÉši schú

čl.nsb]re IéŽ2pá@ni č3nský.h piispě!kú' iej.hŽVýa schvauevaná hrcmadá

Óení'ivznká dnem pňjeÚ zá čén ÚŘoniý}dané Íadou

lenú' Dn6m pňjetido spo ku je ólen z
inio.l vvmaŽl imdnÓ člená ze séa

čénú je zpiislupnén Veřejnosli poue s pisemným solhasem Všé.h ó!.iú kt€ň jso! v něm

PiédsBda spo kU Vede a upbw]é sgznam čenŮ seznam deiú jé zvÓřsjn
ďÍáíkálh MAsa v plsemné podobě ]

3 dobrcvolným Vyslolpen]m čeiá pis9mným oznámen m V5né hÓňadě

hÓdnúivalné hrcmady z dúVodu závažných porušeni
can členský.h pÍsp&kú' a lo do 3 mésicú od

podá ni liel výzvy k U azoíi ó 3n skéh o přispévku 
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a Úbs'nls6Fdnánivalnéhrcmády

c' býI Vo|ei do oÍgánú spo ku'
dně' a ďižnodmi a žádái o jér ch vyrádřsni

é bý' inlomoýán o ve*eé diíio
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] Vaná hmmadare néýýšďmoÍqáiom s@kU

se[or án ádiá € zá]mových

Jednánlvaliá lrÍomadyje UpÍavénÓ ]édnac ň iádem

poťeby' ne]méné ýšák jedenkál Íoěné.

5 zasedánirés@áíom]móněpa nky mUď bí rie]né misb'

Valná hÍomada re mnášeihclropná. j

Každý člen Íyz .ká i pÍávn cká osoba n á jede n hlas 2a pévni. kou oso b ! hlaJje íalÚtám l
zadupce nebo pGeňíě pwéřený zasllp.e zmo.děiá Ítsická osoba Fyzcka osoba hlasu]s

.h ha rrci.h tsou si

Ě hasovani Rozhodnú ]o pňjalo ]e
po kU je pňja'Ó. rdr'e

díů od předchoz váné hrmady' Po yre shodný s pÓř.deň
řádné Va né hÍomády Přlel Íozlrodn

o€l hlasovánlm péÍ rcram' (korespondenčfl hásováii)'
Rozlrodnuli je piralo dnem' kdy já

klerlm je dosáŽenÓ souh asu
ozhodnú př!álá p€Í Ío am'podep

Íozesláno éeiům néýýšiiho oŤqánu
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Do kompelén€ pře&édy gpadá zs]ména:

eé ÚkÓLú. kleÍó isou př.dmětem č nnosli spo k!,

f' zajiíěn i peÍsona n lch kápac l s po ku'
9 a] íéni účehl uzáVéÍky spo ku a úěeh i evide nce pi óed ú&hiclvi ]6 vád áno pod s

h př p€vuje a zodpÓ dá a podk a
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Ráda s@ kU 
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rcu hodováclfr oÍgáfum so ku' kleÍý Ž svÓu činnos' Ódpov

čémVé Íady musi bí voen z óenů MAs' piósmž wi.jný sektor an žadiá zé ármových
sklpi íépře&kvuje vice nd 49 % hlasoÝa.ich pÍáv čensb

o ě členů. Nové rolený den Íády ň

@dÝ Éen - lyzcká pÍáVnická Ósobá má j.dén hlas za pnjvntkoÚ osobu hla ]e íaIulám
Žstup@ iébo pisemné pďéléný za

e číéh mÚ 
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GÓb' m!s| býl ýdprávná a bezÚhonná

Ráda ňá né]hánĚ pět óenů. z řad ýých ébnú voi předsed! spok! a m nLmá nĚ ]édnÓlro
mlslÓpledsédu Př€dsedasýoáVa a ňďl jehozasádán.

FUnkóniÓbdÓbió|dnú Íadý]e pěl leté. opáÓvné zvo enijé mo:né

Pň bzhúwán ]eh*NmleÉWvšéchč€nitohotooqánurcVié Rad9 je u siášán schopná 
']Ór přilomna n adpÓ ÓVič Vělšina vš&h ]e] crr ólmŮ Pfu úÉÚ Íďhod núi ja lřsba souh asu

Vělš iy přilo mný.h zé záse! áni b Doi zoýj n záoÉ

9 K zajišlěni ánnoíispolk! ňúae Íáda zřidit kane ai



10 Do kompelence €dy spadá zéjmdná:
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pÍá.oýnúÓ poměru)

d sch va]ován i Vý:ev k podáVái i žádÓíi

Výběrcvá kom se má devěl členo dle bzhodnuli VáliáEd sÝý.h čénÚ pÍesedu

Výbérova |onsé Jg Usnasens.hoona ěl
Každá:ado*F hoňďéna ňn'dlne Lbm

h.omady élenové výbĚÍoýé komis. voli za výsdky zásadánl výběbvé komhe

frinimálné sédn dni pied konánim v'bĚrcvé kom s' zě zasedáii 
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VýběÍova kofris€ můř vývoňl diól výbércvé
odpovědnost za přédvýběÍ prc]ekto ná však celá

Do kompeléne výběóvá komÉésoadá:

č emv. kontohi komise mus|
ájmÓVý.h skup n nepřédsbvujé

býi voá u ěbnů MAs' pióemž véře]ný sektor ánr žádná ue

piedvýb& prcrékc na zakladě ob]éklvni.h klóÍi

řešéil :ádoýi o přezkoumá V}řaaného poJekru

a íanovéni pofudl pŤo]eklú dle jejich

přilomna nadpolovčnlvášna všé.h].]iď čenÚ Pr
pÍltÓňných' Pi rczhodováni je h asova. plávoě.ni

koň]sa rozhodu]lci o ]edno' Vých prcjehech'

Káždý čm íyziďá ] pnjnbká 6oba má ]6ďen h as za p Íáýn cb! os
zsÚ p.. rebo p lsémně @cřený záýUp.e - zmoié ná fyz cká osÓba Fyz cká osÓba hrasuje

Jé l ěďeň ko rchlkohs ýiclá osoba mEibýr svépÍáviá a bezúh

jajim]čénynamohoÚ bÍ ólenové ]ind

Koitolni kÓm]sá b Usá.eíischopna jé.ri
pňjetirczhodnuti]e lreba 3o!hlasÚ Vělš ny
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. zi zoýa. i dok! me y spolku (stanwy' ý3tuty a jedná. lády)'
hé ]e] ch Žó éÉď do konlÍéhi á]mďé ý@ ny

e výočnl zpláVy o č nnosli a hGpodářenl sporku.
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hcrcdařis mW t'm nemovlýmma]alk3m'

á darya piispéVkypláVn.kých a íFi.kýchoso'

l piijÓy z Vedlejš hospdá6l(éĚmoíiMAs

Ve*eÍó zisi:né prcslřédky frusi býl využivány vé
frnáncováni čnnoíi naplňUil..lj oosáni a c e sooku

Prcsliedky spoku íásmé] býipo!živ
Žméínán.e spolku Vý]inku z

odměn. sjédianá na ákadé plá'ných 5m uv

á k vývářoni potřabných podmlnek po

ryzďých d eÍ'nÉkých 6ob Platib v

5 Vyuil plosťédkt] zi3kaných z plspěVkú. piijmú spoku schvalu]e l
činnoíi múžé Íada v),Užil pii]my sp
nlomÓVáni a lo 3: do Výše kaŽdÓ@ó



Jz íNámý rc4oč6l v plÚbéhu rcb zDóa

c 2 důvodú danďeny.ll ákoism.
d Výhazeí z Veiginého reisťlku ná iávň lkV dáh-

zan ál spolek dobrcVolným

l V p/p3dé zánú! menÚ]e ýa ná h

éxV

spÓlékn!Že na Žákládě mzhodnÚliv3iné hmmady v}tal oaánzačm aJedíacibd spÓ ku

sbnovl, MAs no]ro! býi měiény nÓbo Zušeny j9n rczhodnÚlim Vá nd hiÓňady

:] : l o'sá 
]|?:' 

e {d L

'anÓv3m eré Éou lNae ÚÓ.env v"p"é.."é^' 
" ''d".;fu

/)

Šit


