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Členství v Místní akční skupině Hlučínsko 

(výtah ze Stanov sdružení) 

V. 

Členství ve sdružení 

 

1. Členství ve sdružení je dobrovolné. 
2. Členství ve sdružení může být řádné a čestné. 
3. Řádnými členy sdružení mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo či trvalý 

pobyt v regionu.  
4. Čestnými členy sdružení se mohou stát právnické a fyzické osoby, které se mimořádně 

zasloužily o rozvoj regionu.  
5. Členství ve sdružení je nepřevoditelné na jinou právnickou či fyzickou osobu. 

 

VI. 

Vznik členství 

 

1. Zakládajícími členy sdružení jsou právnické nebo fyzické osoby, které do okamžiku vzniku 
sdružení doručily písemnou přihlášku přípravnému výboru. Náležitostmi přihlášky jsou: 
jméno a příjmení fyzické osoby/obchodní firma nebo název právnické osoby, bydliště fyzické 
osoby/sídlo právnické osoby, datum narození/IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce vč. 
uvedení funkce, telefon, popř. fax a e-mail, prohlášení ve znění cit.:“Prohlašuji, že se jako 
fyzická/právnická osoba chci stát členem Místní akční skupiny Hlučínsko, souhlasím se 
stanovami a uhradím na vyzvání  vstupní členský příspěvek, jehož výše bude určena na 
členské schůzi.“, datum podpisu přihlášky, podpis a razítko. 
O přijetí dalších právnických a fyzických osob za řádné členy sdružení rozhoduje programový 
výbor. Právnická či fyzická osoba žádající o členství musí podat písemnou přihlášku, která 
musí mít tyto náležitosti: jméno a příjmení fyzické osoby/obchodní firma nebo název 
právnické osoby, bydliště fyzické osoby/sídlo právnické osoby, datum narození/IČ, jméno a 
příjmení statutárního zástupce vč. uvedení funkce, telefon, popř. fax a e-mail, prohlášení ve 
znění cit.:“Prohlašuji, že se jako fyzická/právnická osoba chci stát členem Místní akční 
skupiny Hlučínsko, souhlasím se stanovami a uhradím na vyzvání  vstupní členský příspěvek, 
jehož výše bude určena na členské schůzi.“, datum podpisu přihlášky, podpis a razítko. 
Rozhodnutí programového výboru o přijetí, popřípadě o odmítnutí za člena sdružení bude 
žadateli zasláno písemně. Nový člen sdružení musí uhradit řádný členský příspěvek do 30 dnů 
od výzvy k jeho úhradě, jinak jeho členství zaniká. 

2. Návrh na čestné členství podává předseda sdružení a schvaluje jej členská schůze sdružení. 


