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Rámcová partnerská smlouva o partnerství s místní akční skupinou, 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli 

 
 Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

se sídlem: Pod Městem 624, 542 32 Úpice  
IČ: 27511227  
zastoupená ředitelem společnosti Janem Balcarem 
Zajištěním plnění této smlouvy je pověřen ředitel společnosti. 
Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností v Hradci Králové – oddíl 0, vložka 149, 
dne 21. 3. 2007. 

(dále jen „společnost“) 

a 
 Název organizace/fyzická osoba 
 se sídlem:  

IČ/RČ:   DIČ: 
zastoupený:  
zapsán v rejstříku 
(dále jen „partner“) 

 
I. 

Základní ustanovení 
1. Společnost prohlašuje, že tuto Rámcovou partnerskou smlouvu (dále jen „smlouva“) uzavírá v souladu 

s článkem VIX. odst. 7 Statutu společnosti (dále jen „statut společnosti“). Účelem této smlouvy je úprava 
vzájemných práv a povinností smluvních stran tak, aby docházelo k plnění účelů, pro které byla 
společnost založena. Tato Rámcová partnerská smlouva nahrazuje Rámcovou partnerskou smlouvu ze 
dne xx. xx. xxxx. 

 

II. 
Ujednání smluvních stran 

1. Na základě této smlouvy se organizace/fyzická osoba stává partnerem Místní akční skupiny Království – 
Jestřebí hory, o.p.s. a svým podpisem na této smlouvě s tím partner vyjadřuje svůj výslovný souhlas. 

2. Partner prohlašuje, že se seznámil se Statutem společnosti, organizačními a jednacími řády Místní akční 
skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a jejích orgánů. 

3. Partner musí splnit tyto základní podmínky: 
a) musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí prokazatelně 

na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného partnera je v kompetenci 
programového výboru MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

b) musí ctít principy partnerství a spolupráce MAS  
c) pro přistoupení do místní akční skupiny musí mít doporučení stávajícího partnera nebo musí svou 

činností přispívat k rozvoji místa své působnosti nebo celého regionu.  

 

III. 
Příspěvek na činnost místní akční skupiny 

1. Na zajištění činnosti místní akční skupiny se partner zavazuje uhradit společnosti na základě vystavené 
faktury příspěvek. Výši příspěvku schvaluje sněm MAS vždy nejpozději do 30. 12. předchozího roku; pro 
rok 2015 nejpozději do 28. 2. 2015. 

2. Úhrada bude provedena na základě faktury na účet společnosti číslo 182456112/0300 vedený u GE 
Money Bank, a.s., pobočka Úpice vždy do 30. 5. daného kalendářního roku. Splatnost faktury je 
stanovena na 21 dní. 
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IV. 
Pověření k zastupování 

1. Partner pověřuje níže uvedenou osobu, aby ho zastupovala a jednala jeho jménem v orgánech společnosti. 
 
 

Jméno a příjmení 
 
 

Kontaktní adresa  

Kontaktní telefon  

Kontaktní e-mail  

Datum narození  

 

V. 
Začlenění partnera do skupin 

1. Sektory 
Veřejný sektor *  

Obec  

Příspěvková organizace obce, DSO, kraje či státu  

Subjekt založený obcí, DSO, krajem či státem  

Soukromý sektor * 

Právnická osoba (NNO, firmy)  

Právnická osoba podnikající (OSVČ)  

Fyzická osoba (bez IČ)  

* zaškrtni pouze jednu odpovídající variantu 

 
 

2. Zájmové skupiny 
Název Kdo patří do této skupiny* 

Kulturní dědictví Církve, NNO a instituce s vazbou na historii a vlastivědu   

Samospráva Obce  

Příroda 
Subjekty podnikající v zemědělství, lesnictví, péči o zvířata a přírodu, 
NNO s vazbou na chovatelství, myslivost 

 

Vzdělávání 
Školská zařízení a NNO se zaměřením na trávení volného času mimo 
sport a tělovýchovu 

 

Tělovýchova a 
sport 

NNO se zaměřením sport a tělovýchovu, SDH  

Podnikání Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda  
* zaškrtni pouze jednu odpovídající variantu 

 
 

2. Partner podpisem této smlouvy potvrzuje své zařazení do zájmové skupiny. Dále potvrzuje, že byl o způsobu 
zařazení do skupiny poučen. 

 

VI. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že touto smlouvou se řídí jejich vzájemná práva a povinnosti 

počínaje dnem x. xx. xxxx. 
3. Smlouva končí výpovědí kterékoliv ze stran s výpovědní lhůtou, která trvá po dobu do konce 

kalendářního roku, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně. Smlouva pak končí dne 31. 
12. kalendářního roku. Smlouva rovněž končí dohodou obou stran nebo zánikem kterékoliv ze stran bez 
právního nástupce.  
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VII. 
Užívání logotypu 

1. Společnost povoluje partnerovi užívání loga společnosti anebo partnerství za následujících podmínek: 
a) Partner může použít logo v rámci Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na svých 

propagačních materiálech a webových stránkách spolu s textem „Partner místní akční skupiny 
Království – Jestřebí hory, o.p.s.“.  

b) Partner může použít logo společnosti na jím pořádaných akcích spolu s nápisem „Místní akční 
skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.“ nebo „Partner místní akční skupiny Království – Jestřebí 
hory, o.p.s.“. 

c) Partner se při užití loga zavazuje řídit Pravidly publicity společnosti. 
d) Partner se zavazuje ohlásit písemně společnosti užití loga dle výše uvedených podmínek. 

 
 
 
 
 
 

VIII. 
Ostatní ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 
2. 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. 

 
   

 
 

jméno a příjmení, funkce ………………………………… 

 

název organizace a razítko (partner) ……………………………………… 
 

 
Místo a den ………………………………………. 

 
 
 
………………………………. 
jméno a příjmení 
předseda programového výboru  

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
 
 
 

………………………………. 
jméno a příjmení 
ředitel společnosti  

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Místo a den ………………………………………. 
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