
SMLOUVA
o založení obcanského sdružení

Místní akcní skupiny POHODA venkova
Podpora Orlických Hor, Opocenska a DobrušskA

ICO: 27005577

Bacetín

Dnešního dne, mesíce a roku se níže jmenovaní zástupci uvedených subjektu

Bohdašín

Borová
Bystré

CeskáCermná

Deštné v Orl.h.

Dobré

Dobrany

Chlístov
Janov

Kounov @
Nový Hrádek @
Ohnišov @

Olešnice v Orl.h. @

Podbrezí @

Sedlonov @

Snežné @
Val @

DOBRUŠKA @

OPOCNO @
Pohorí @
Semechnice @

Tmov @

@

@

@
@

@

@

p. Hejzlar Josef
-zástupce SDH Bacetín, Bacetín 100, Dobruška, PSC 518 01
p. Honek Petr
-zástupce SDH Bohdašín, Dobruška, PSC 518 01

ICO : 00274682

ICO : 67438636

p. Jiránek Jirí
-Fanna Olešenka, spol. s r.o. Bystré 127, Dobruška, PSC 518 01 ICO: 25292838
pí Smažíková Eva - starostka obce Ceská Cermná,

bytem Ceská Cermná 167, PSC 549 21
pí Domšová Václava, Ing. - senátorka a predsedkyne DSO Region Orlické hory,
bytem Deštné v Orlických horách 58, PSC 517 91

p. KotyzaJirí -zemedelský podnikatel,
Turistickájízdárna Deštné v Orlických horách 424, PSC 517 91 ICO: 64225780

p. Mádr Pavel
-zemedelský podnikatel, Hlinné 13, Dobruška, PSC 518 01 ICO: 42882826
p. Rozínek Jan
-prezident SK Dobré, Dobré 143, PSC 51793 ICO: 70866945
p. Krásný Otakar, Ing. -zemedelský podnikatel,
LABRIS, s.r.o., Dobré 51, PSC 517 93 ICO: 25277367

p. Kárn(k Václav-zemedelský podnikatel,
EKOFARMA Strakovec s.r.o., Dobré 51, PSC 517 93 ICO: 25968769

p. Moravec Michal- místostarosta obce Dobrany,
bytem Dobrany 40, Dobruška, PSC 518 01

@

@

@

@

@

@

@
@ p. Macek Josef - starosta obce Janov,

bytem Janov 18, Dobruška, PSC 518 01

@

pí Šimáková Radoslava
-zemedelská podnikatelka, EKOHERBA, Ohnišov 106, PSC 517 84 ICO : 62046608
pí Skalická Eva, Mgr.
-zástupkyne OSPO, Olešnice v Orlických horách 225, PSC 517 83 ICO : 26662345
p. Kloucek Vít, Dis.
-zástupce SDH Olešnice v Orlických horách, PSC 517 83 ICO : 67438997
p. Novotný Antonín
-zástupce SDH v Podbrezí-Skalce, Podbrezí, PSC 518 03 ICO: 67439021
Schwarz Zdenek -starosta obce Sedlonov,
bytem Sedlonov 23, Deštné v Orl.h., PSC 517 91

p. Rehák Luboš
-místopredseda OS Beseda Val, Val 44, Dobruška, PSC 518 01 ICO: 26591375
p. Petr Jirí, Ing.
-zemedelský podnikatel, Spálenište 49, Dobruška, PSC 518 01 ICO: 15041131
p. Kolácný Ivo
-prezident Klubu malého a sálového fotbalu F.C. Santus Dobruška,
Pulická 636, Dobruška, PSC 518 01 ICO: 60884983

p. Holásek Jirí - zástupce
SK! KLUBu Dobruška, Šubertovo nám. 55, Dobruška, PSC 51801 ICO: 42885507

@

@

p. Bendzo Zdenek -starosta obce Semechnice,
bytem Semechnice 147, Dobruška, PSC 518 OI

p. RohlenaJan -starosta obce Tmov,
bytem Houdkovice 80, Dobruška, PSC 518 01

( dále jen "úcastníci" )



rozhodli uzavrít smlouvu o založení obcanského sdružení v tomto znení

CI. I.
1. Úcastníci této smlouvy se dohodli, že ode dne uzavrení této smlouvy budou spolecne vyvíjet

cinnost smerující k dosažení úcelu, pro který se rozhodli založit touto smlouvou obcanské sdružení
dle ustanovení zákona c.83/1990 v platném znení.

2. Úcelem sdružení je spolecná cinnost v rámci místní akcní skupiny ( dále jen "MAS").
3. Cílem MAS je prispet:

k trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí za podpory Evropské unie,
k vytvárení podmínek pro celoživotní vzdelávání obyvatel,
k realizaci zpracované strategie MAS,
k využívání informací o technologických procesech,
k aplikaci nových informacních technologií,
k zlepšení kvality života,
k pridání (zvetšení) hodnoty místních výrobku,
k vytvárení pracovních míst pri respektování rovných príležitostí,
k udržení, péci a utvárení kulturní krajiny pri respektování zásad ochrany životm'hoprostredí,
k ochrane a udržení venkovského kulturního dedictví,
k prekonání znevýhodnení venkovských oblastí,
k rozvoji cestovního ruchu.

4. Úcelem sdružení není vytvárení zisku.
5. Sdružení dle této smlouvy se zakládá na dobu neurcitou.

CI. II.
1. Úcastníci sdružení se dohodli na tom, že ve vecech týkajících se sdružení a jeho cinnosti budou

užívat název: Místní akcní skupina POHODA venkova ( dále jen "MAS" ).
2. Úcastníci valné hromady MAS se dohodli na sídle sdružení : Val 26, Dobruška, PSC 518 01.
3. Úcastníci valné hromady MAS se dohodli na zrízení programového výboru sdružení.
4. Úcastníci ustavující valné hromady MAS zvolili do programového výboru tyto své zástupce

Mgr. Eva Skalická, Eva Smažíková, Ing. Otakar Krásný, Ing. Jirí Petr a Luboš Rehák.
5. Úcastníci valné hromady MAS se dohodli, že tento programový výbor bude zastupovat MAS

ke všem jednáním.
6. Valná hromada MAS na svém ustavujícím zasedání zvolila statutárm'ho zástupce místní akcní

skupiny, který bude sdružení zastupovat, jednat za nej a podepisovat, a to predsedu sdružení pana
Luboše Reháka, dále pak místopredsedkyni sdružení paní Mgr. Evu Skalickou.

7. Úcastníci ustavující valné hromady MAS požádali rozvojovou agenturu RDA - Regional
Development Agency se sídlem v Rychnove nad Knež. o jmenování osoby, která bude poverena
vedením sekretariátu sdružení a k jednáním o všech vecech týkajících se prípravy, administrativy a
technické asistence pri realizaci projektu sdružení.

CI. III.

1. Všichni úcastníci MAS se zavazují vyvíjet cinnost smerující k dosažení sjednaného úcelu sdružení
a zdržet se jakékoli cinnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto úcelu.

2. Úcastníci sdružení se zavazují poskytnout v rámci plnení úcelu MAS penežní prostredky v predem
dohodnutých cástkách.
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CI. IV.
Majetek získaný pri výkonu spolecné cinnosti na základe této smlouvy o založení obcanského sdružení
MAS se stává predmetem spoluvlastnictví, pricemž hodnota podílu na tomto majetku je stanovena u
každého projektu samostatne.

CI. V.

Ze závazku vuci tretím osobám, které jednotlivým úcastníkum MAS vzniknou v rámci spolecného
výkonu cinnosti na základe této smlouvy, jsou všichni úcastníci MAS zavázáni spolecne a nerozdílne.

CI. VI.

O rozhodování všech duležitých vecí souvisejících s cinností MAS rozhoduje valná hromada.
Každému z úcastníku valné hromady MAS náleží jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li
prítomna nadpolovicní vetšina všech úcastníku sdružení. K platnosti rozhodnutí valné hromady je
treba nadpolovicní vetšiny hlasu všech úcastníku. Valnou hromadu svolává úcastník MAS poverený
rízením cinnosti MAS podle svého uvážení, zejména je-li treba rozhodnout o duležitých vecech
souvisejících s cinností MAS, a nebo na podnet minimálne 30 % všech clenu MAS.

CI. VII.

Vešker~ výdaje spojené s cinností MAS vcetne financování cinnosti sdružení jsou rešeny v rámci
jednotlivých realizovaných projektu.

CI. VIII.
V prípade zániku MAS založeného touto smlouvou zustávají ve výlucném vlastnictví úcastníku
sdružení všechny veci, které poskytli ke splnení úcelu sdružení ke dni jeho vzniku nebo v dobe jeho
trvání. O veci, pohledávkya jiné majetkovéhodnoty,které úcastnícisdruženízískali za doby trvání
sdružení v rámci spolecného výkonu cinnosti a které budou mít úcastníci sdružení ve svém spolecném
majetku ke dni zániku sdružení, se úcastníci sdružení v prípade zániku sdružení vyporádají tak, jak to
odpovídá stanoveným podílum na majetku získaném spolecnou cinností.

CI. IX.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, které jsou uloženy u osoby poverené rízením
sdružení MAS, pricemž každý úcastník smlouvy obdrží po jednom výtisku úredne overené fotokopie
této smlouvy. Tuto smlouvu lze menit, doplnovat ci rušit pouze dodatky v písemné forme.

Podpisy úcastníku smlouvy:

~---{------------------------

~----------
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Bacetín @ p. Hejzlar Josef

Bohdašín @ p. Honek Petr

Bystré @ p. Jiránek Jirí



Ceská Cennná

Deštné v Orl.h.

Dobré

Dobrany @

Janov @

Ohnišov @

Olešnice v Orl.h. @

Podbrezí @

Sedlonov @

Val @

DOBRUŠKA @

Semechnice

Tmov

pí Smažíková Eva

pí Domšová Václava, Ing.

p. Kotyza Jirí

p. Mádr Pavel

p. Rozínek Jan

@ p. Krásný Otakar, Ing.

@ p. Kárník Václav

p. Moravec Michal

p. Macek Josef

pí Šimáková Radoslava

pí Skalická Eva, Mgr.

p. Kloucek Vít, Dis.

p. Novotný Antonín

p. Schwarz Zdenek

p. Rehák Luboš

p. Petr Jirí, Ing.

@ p. KolácnýIvo

@ p. Holásek Jirí

p. BendzoZdenek

p. Rohlena Jan
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V Podbrezí, dne 15.8.2005
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