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SMLOUVA O PARTNERSTVÍ V MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ (MAS) A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Společnost MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 
IČ: 277 37 225 

Sídlo: Husovo nám. 39, 588 13 Polná 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1474560389/0800 

Jednající: Ing. Bc. Petr Denk, ředitel 
 e-mail: mascmp@seznam.cz 

  
(dále jen Společnost) 
 

a 
Mikroregion Polensko, se sídlem Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČ: 70849391, 

Jednající: Jindřich Skočdopole, předseda DSO 
Zařazení do zájmové skupiny: veřejná správa     
(dále jen Partner), 

 
a 
Družstvo Vysočina, se sídlem Polná, Janovice 66, 588 13 Polná, IČ: 47903082,  

Jednající: Vladimír Krejčí, předseda představenstva 
Zařazení do zájmové skupiny: životní prostředí a zemědělství 

(dále jen Partner), 
 
a 

TJ Slavoj Polná, se sídlem Žejdlicova 681, 588 13 Polná, IČ: 18197892,  
Jednající: Jindřich Skočdopole, předseda 
Zařazení do zájmové skupiny: kultura a sport 

(dále jen Partner), 
 

a 
Slunce Vysočiny s.r.o., se sídlem Věžnice 33, 582 52 Věžnice, IČ: 27487644,  
Jednající: Ing. Josef Málek, jednatel společnosti 

Zařazení do zájmové skupiny: rodina a společnost 
(dále jen Partner), 

 
a  
Kolpingova rodina Věžnice, se sídlem Věžnice 33, 582 52 Věžnice, IČ: 62698087,  

Jednající: Alois Kunc, předseda spolku 
Zařazení do zájmové skupiny: rodina a společnost 
(dále jen Partner), 

 
a 

Lidový dům v Polné, se sídlem Jeronýmova 106, 588 13 Polná, IČ: 48460656,  
Jednající: Ing. Bc. Pavel Novák, předseda spolku  
Zařazení do zájmové skupiny: rodina a společnost 

(dále jen Partner), 



2 

 

a 
Římskokatolická farnost – děkanství Polná, se sídlem Husovo nám. 14, 588 13 Polná,IČ: 62797557,  

Jednající: Mons. Mgr. Zdeněk Krček, děkan 
Zařazení do zájmové skupiny: rodina a společnost 

(dále jen Partner), 
 
a 

Město Polná, se sídlem Husovo nám. 39, 588 13 Polná, IČ: 00286435,  
Jednající: Jindřich Skočdopole, starosta města 
Zařazení do zájmové skupiny: veřejná správa 

(dále jen Partner), 
 

a 
SH ČMS - Okrsek Polná, se sídlem Polná, Nové Dvory 10, 588 13 Polná, IČ: 75071894,  

Jednající: Ing. Josef Kölbl, starosta okrsku 

Zařazení do zájmové skupiny: veřejná správa 
(dále jen Partner), 

 
a 
Divadelní soubor Jiří Poděbradský, se sídlem Zámek 485, 588 13 Polná, IČ: 26661683,  

Jednající: Josef Mlynář, předseda 
Zařazení do zájmové skupiny: kultura a sport 
(dále jen Partner), 

 
a 

Polenský Big Band, se sídlem Zámek 487, 588 13 Polná, IČ: 70287597,  
Jednající: Mgr. Vlastimil Matula, vedoucí příspěvkové organizace 
Zařazení do zájmové skupiny: kultura a sport 

(dále jen Partner), 
 

a 
Mlékárna Polná, spol. s.r.o., se sídlem Za Nádražím 680, 588 13 Polná, IČ: 63493659, 
Jednající: Ing. Miloš Kvasnička, jednatel společnosti 

Zařazení do zájmové skupiny: podnikání 
(dále jen Partner), 
 

a 
STROM-SPECI, s.r.o., se sídlem Dobroutov 32, 588 13 Polná, IČ: 26962993, 

Jednající: Miroslav Vacek, jednatel společnosti 
Zařazení do zájmové skupiny: podnikání 
(dále jen Partner), 

 
a 
Městské muzeum Polná, příspěvková organizace, se sídlem Zámek 486, 588 13 Polná, 

IČ: 75094274,  
Jednající: Alena Vyskočilová, ředitelka příspěvkové organizace 

Zařazení do zájmové skupiny: kultura a sport 
(dále jen Partner), 
 

a 
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Sdružení Vrchovina, se sídlem Okrouhlička 48, 582 53 Štoky, IČ: 01290053, 
Jednající: Ing. Pavel Královec, předseda sdružení 

Zařazení do zájmové skupiny: veřejná správa 
(dále jen Partner), 

 
a 
Zemědělská společnost Zhoř a.s., se sídlem Zhoř 92, Zhoř 588 26, IČ: 25596900, 

Jednající: Ing. Jiří Lhotský, předseda představenstva 
Zařazení do zájmové skupiny: životní prostředí a zemědělství 
(dále jen Partner), 

 
a 

Domov sv. Floriána o.s., se sídlem Věžnice 33, 582 52 Věžnice, IČ: 28560531, 
Jednající: Ing. Josef Málek, předseda 
Zařazení do zájmové skupiny: rodina a společnost 

(dále jen Partner), 
 

a 
Zemědělská akciová společnost Lípa, se sídlem Lípa 5, 582 57 Lípa, IČ: 25251660, 
Jednající: Ing. Václav Grubauer 

Zařazení do zájmové skupiny: životní prostředí a zemědělství 
(dále jen Partner), 
 

a 
IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., se sídlem Brzkov 81, Polná 588 13 Polná, IČ: 26905540,  

Jednající: Iva Vondráková, jednatelka společnosti 
Zařazení do zájmové skupiny: podnikání 
(dále jen Partner), 

 
a 
Pavel Med, nar. 13. 02. 1975, bytem Štoky 373, 582 53 Štoky, IČ: 63562669,  

Zařazení do zájmové skupiny: podnikání 
(dále jen Partner), 

 
a 
Robert Fučík, nar. 26. 5. 1968, bytem Bezručova 135, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 11007257,  

Zařazení do zájmové skupiny: podnikání 
(dále jen Partner), 

 
a 
Martin Skála, nar. 15. 10. 1961, bytem Za Tratí 460/6, 588 51 Batelov, IČ: 12159000, 

Zařazení do zájmové skupiny: podnikání 
(dále jen Partner), 
 

a 
Základní škola a mateřská škola Štoky, příspěvková organizace, se sídlem Štoky 220, 582 53 Štoky, 

IČ: 75016362,  
Jednající: Mgr. Petr Jakeš, ředitel 
Zařazení do zájmové skupiny: školství 

(dále jen Partner), 
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a 
Sbor dobrovolných hasičů Zhoř, se sídlem Zhoř 64, 588 26 Zhoř, IČ: 64529649, 

Jednající: Vladimír Klimeš, starosta 
Zařazení do zájmové skupiny: kultura a sport 

(dále jen Partner), 
 
a 

“Ochotnický spolek Včelinec Zhoř“, se sídlem Zhoř 41, 588 26 Zhoř, IČ: 22744070, 
Jednající: Ing. Jiří Kučera, předseda spolku 
Zařazení do zájmové skupiny: kultura a sport 

(dále jen Partner), 
 

a 
Dům dětí a mládeže Polná, okres Jihlava, se sídlem Indusova 210, 588 13 Polná, IČ: 68687397,  
Jednající: Mgr. Tomáš Klíma, ředitel příspěvkové organizace 

Zařazení do zájmové skupiny: školství 
(dále jen Partner), 

 
a 
Základní umělecká škola Polná, se sídlem Zámek 485, 588 13 Polná, IČ: 60575115, 

Jednající: Mgr. Vlastimil Matula, ředitel příspěvkové organizace 
Zařazení do zájmové skupiny: školství 
(dále jen Partner), 

 
a 

Tělovýchovná jednota Sokol Lípa, z. s., se sídlem Lípa 60, 582 57 Lípa, IČ: 15060276, 
Jednající: Miroslav Prokš, předseda spolku  
Zařazení do zájmové skupiny: kultura a sport  

(dále jen Partner), 
 
a 

Lenka Kubátová, nar. 4. 1. 1970, bytem Štoky 90, 582 53 Štoky, IČ: 74386981,  
Zařazení do zájmové skupiny: podnikání 

(dále jen Partner), 
 
a 

Skalka 2009, z. s., se sídlem Brzkov 69, 588 13 Polná, IČ: 26580942, 
Jednající: Bc. Petr Pometlo, předseda spolku 

Zařazení do zájmové skupiny: životní prostředí a zemědělství 
(dále jen Partner), 
 

a 
Mateřská škola Polná, příspěvková organizace, se sídlem Varhánkova 263, 588 13 Polná, 
IČ: 71008721,  

Jednající: Marcela Klímová, ředitelka příspěvkové organizace 
Zařazení do zájmové skupiny: školství 

(dále jen Partner), 
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a 
Základní škola a Mateřská škola Věžnice, se sídlem Věžnice 85, 582 52 Věžnice, IČ: 71003991,  

Jednající: Bc. Marie Klubalová, ředitelka příspěvkové organizace 
Zařazení do zájmové skupiny: školství 

(dále jen Partner), 
 
a 

Vladimír Trbušek, nar. 6. 3. 1960, Okrouhlička 7, 582 53 Štoky, IČ: 11004258, 
Zařazení do zájmové skupiny: podnikání 
(dále jen Partner), 

 
a 

Sbor dobrovolných hasičů Polná, se sídlem Varhánkova 278, 588 13 Polná, IČ: 64529584, 
Jednající: Miroslav Kašík, starosta 
Zařazení do zájmové skupiny: kultura a sport 

(dále jen Partner), 
 

a 
Obec Michalovice, se sídlem Michalovice 33, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ:00579955,  
Jednající: Václav Švec, starosta 

Zařazení do zájmové skupiny: veřejná správa 
(dále jen Partner), 
 

a 
Martin Křižan, nar. 17. 2. 1982, bytem Střítežská, 407/5, 588 12 Dobronín, IČ: 74668170, 

Zařazení do zájmové skupiny: životní prostředí a zemědělství 
(dále jen Partner), 
 

a 
Zemědělské družstvo Štoky, se sídlem Štoky 457, 588 53 Štoky, IČ: 48155233, 
Jednající: Ing. Pavel Štrobl, předseda představenstva 

Zařazení do zájmové skupiny: životní prostředí a zemědělství 
(dále jen Partner), 

 
a 
SENECO, spol. s r. o., se sídlem Husovo nám. 43, 588 13 Polná, IČ: 46960520, 

Jednající: Ing. Jan Berka, jednatel 
Zařazení do zájmové skupiny: životní prostředí a zemědělství 

(dále jen Partner), 
 
 

 
uzavírají tuto smlouvu o partnerství MAS a vzájemné spolupráci. 
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Článek II. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je navázání spolupráce za účelem implementace integrovaného 

nástroje, strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále SCLLD) v souladu s články 32 – 35 
Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1303/20131 a vznik místní akční skupiny, dále jen 
MAS, začleněním partnera do standardizované struktury MAS působící v organizační složce 

Společnosti pro programové období 2014-2020. 
 
2. Podpisem této smlouvy vstupuje Partner do organizační složky Společnosti MAS a sdružuje se 

spolu s dalšími partnery MAS do společnosti ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku.   
 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 

Smluvní strany se dohodly že: 
 

1. Partner má zájem se spolupodílet na realizaci SCLLD  a činnosti MAS v rámci organizační složky 
Společnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na roky 2014-2020. 

2. Partner má zájem a zavazuje se dodržovat základní dokumenty a SCLLD 

3. Partner se zavazuje řídit se pravidly pro činnost MAS jako organizační složky Společnosti, které 
jsou stanoveny zakládací smlouvou Společnosti, jejím statutem v platném znění jakož i dalšími 
dokumenty Společnosti a MAS při výkonu působnosti v rámci SCLLD, 

4. Partner se seznámil před podpisem této smlouvy s aktuálním zněním zakládací smlouvy 
Společnosti, jejím statutem v platném znění, jakož i dalšími dokumenty Společnosti a MAS tak 

jak byly zveřejněny či uveřejněny ve veřejném rejstříku na www.justice.cz a www.mascmp.cz. 
Zakládací smlouva Společnosti v aktuálním znění a Statut společnosti v aktuálním znění jsou 
přílohami a nedílnými součástmi této smlouvy. Partner se zároveň zavazuje zároveň řídit se jimi 

i v případě jejich pozdější změny, pokud mu budou tyto změny alespoň 30 dnů předem 
oznámeny a následně uveřejněny na výše uvedených internetových stránkách; v případě 
nesouhlasu s provedenými změnami má partner právo tuto smlouvu vypovědět ve výpovědní 

době 30 dnů od doručení oznámení jejich změny. Pokud tak neučiní, mají účastníci smlouvy za 
to, že partner se změnou dokumentu souhlasí. 

5. Partner bere na vědomí, že shora uvedené dokumenty mohou být dotčeny změnami zejména 
v případě změny v osobách orgánů či zakladatelů Společnosti, v návaznosti na změnu právní 
úpravy a změnu podmínek nástrojů a strategie SCLLD pro období 2014 -2020. 

6. Partner má zájem a zavazuje se od uzavření této smlouvy vyvíjet činnost a poskytovat v rámci 
začlenění do MAS v rámci organizační složky Společnosti potřebnou či vyžádanou součinnost 

a převzít plnou odpovědnost za realizaci činností v rámci SCLLD a plnění povinností z toho 
vyplývajících. 

7. Společnost a MAS jako její organizační složka poskytne partneru veškerou potřebnou či 

vyžádanou a rozumně očekávatelnou součinnost, sjednané informace, dokumenty a podporu 
tak, aby mohl být v souladu s touto smlouvou začleněn do organizační struktury MAS.  

8. Partner souhlasí s tím, že se bude podílet na činnosti orgánů MAS, zejména se bude řádně 

účastnit jednání nejvyššího orgánu Partnerství MAS případně dalších orgánů MAS, pokud do 
nich bude zvolen. 

                                                             
1 Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1303/20131 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního 

a rybářského fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 17. prosince 2013. 

http://www.justice.cz/
http://www.mascmp.cz/
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Článek IV. 

Trvání smlouvy 
 

Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s výpovědní dobou tří měsíců ode dne 
doručení výpovědi ostatním účastníkům smlouvy, nestanoví – li tato smlouva ve zvláštních 

případech kratší výpovědní dobu; výpověď nabývá účinnosti doručením poslednímu z nich. Výpověď 
lze doručit rovněž společnému zástupci účastníků smlouvy. Podmínky výpovědi se řídí ustanovením 
§ 2739 občanského zákoníku. 

  
Článek V. 

Ostatní ujednání 
 
1. Na základě uzavření této smlouvy má partner práva a povinnosti Partnera MAS, stanovená pro 

výkon SCLLD v rámci MAS ve Statutu MAS Českomoravské pomezí, o.p.s. Jednání orgánů MAS se 
účastní na vlastní náklady a nebezpečí.  

2. Na základě této smlouvy má partner právo přístupu ke všem dokumentům a informacím 
týkajících se činnosti MAS, které se týkají realizace SCLLD.   

3. Partner souhlasí s případným zveřejněním svých identifikačních údajů a činností, které má zájem 

provádět v rámci MAS v souvislosti s realizací SCLLD, a to i vůči subjektům, s nimiž už má 
společnost uzavřenu stejnou smlouvu. 

4. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro  plnění této 

smlouvy, včetně informací o finančním a realizačním řízení probíhajících i ukončených projektů. 
5. Smluvní strany jsou povinny jednat při naplňování ujednání této smlouvy a při realizaci 

a naplňování cílů SCLLD a z ní vycházejících aktivit poctivě a transparentně s nezbytnou loajalitou 
ke Společnosti a organizační složce MAS, potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

6. Partner podpisem této smlouvy uděluje Společnosti plnou moc k tomu, aby jeho jménem 

uzavřela stejnou smlouvu o partnerství MAS a vzájemné spolupráci s dalšími osobami, které 
v době po uzavření této smlouvy projeví zájem účastnit se začleněním do MAS v rámci 
organizační složky Společnosti a podílet se na realizaci SCLLD a nejsou účastníky této smlouvy. 

Společnost seznámí Partnera s uzavřením takové smlouvy zasláním prosté kopie jejího 
podepsaného znění. Pokud partner s uzavřením takové smlouvy nesouhlasí, má právo do 30 dnů 

ode dne jejího doručení tuto smlouvu, za podmínky dodržení ustanovení § 2739 občanského 
zákoníku, vypovědět. Jinak se má za to, že s uzavřením smlouvy souhlasí. 

7. Tato smlouva ruší a plně nahrazuje předešle uzavřené smlouvy o partnerství MAS, jejichž 

účastníky byly všechny osoby, které jsou i účastníky této smlouvy.  
8. V případě vzniku sporů, budou tyto spory řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních 

stran. 
9. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 

číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  

10. V ostatním ve smlouvě neuvedeném se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského 
zákoníku v platném znění.  

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a člena orgánu 

Společnosti a člena orgánu MAS. 
12. Tato smlouva je vyhotovena v 40 vyhotoveních, z nichž každý partner obdrží jedno vyhotovení 

a Společnost vyhotovení dvě. 
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné, 

vážné a prosté vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem, že si ji 
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řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ní, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

 
 

V……………. dne…………. V……………. dne…………. 
 
 

 
 
…………………………  ………………………… 

Za Společnost                                                                          Ing. Bc. Petr Denk, ředitel 
 ………………………………… 

 
 
…………………………                                                                     …………………………………. 

Za Mikroregion Polensko                                            Za Družstvo Vysočina, 
Jindřich Skočdopole, předseda DSO   Vladimír Krejčí, předseda představenstva 
 
 
…………………………                                                                     …………………………………. 

Za TJ Slavoj Polná      Za Slunce Vysočiny s.r.o. 
Jindřich Skočdopole, předseda     Ing. Josef Málek, jednatel společnosti 
 
 
…………………………                                                                     …………………………………. 

Za Kolpingova rodina Věžnice                                     Za Lidový dům v Polné 
Alois Kunc, předseda spolku    Ing. Bc. Pavel Novák, předseda spolku 
 
 
…………………………                                                                     …………………………………. 

Za Římskokatolická farnost – děkanství Polná        Za Město Polná 
Mons. Mgr. Zdeněk Krček, děkan   Jindřich Skočdopole, starosta města 
 
 
…………………………                                                            …………………………………. 

Za SH ČMS – Okrsek Polná    Za Divadelní soubor Jiří Poděbradský, Polná 
Ing. Josef Kölbl, starosta okrsku   Josef Mlynář, předseda 

 
 
…………………………                                                                     …………………………………. 

Za Polenský Big Band                                                     Za Mlékárna Polná spol. s.r.o. 
Mgr. Vlastimil Matula, vedoucí.    Ing. Miloš Kvasnička, jednatel společnosti 
vedoucí příspěvkové organizace 
 
 
…………………………                                                   ………………………………. 

Za STROM- SPECI s.r.o.                               Za Městské muzeum Polná, příspěvková organizace 
Miroslav Vacek, jednatel společnosti  Alena Vyskočilová, ředitelka příspěvkové organizace 
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…………………………                                                                     …………………………………. 

Za Sdružení Vrchovina                                                  Za Zemědělská společnost Zhoř a.s. 
Ing. Pavel Královec, předseda sdružení    Ing. Jiří Lhotský, předseda představenstva 

 
 
…………………………                                                                     …………………………………. 

Za Domov sv. Floriána o.s.                                           Za Zemědělská akciová společnost Lípa 
Ing. Josef Málek, předseda    Ing. Václav Grubauer 
 

 
…………………………                                                                     …………………………………. 

Za IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.         Pavel Med 
Iva Vondráková, jednatelka společnosti    

 
 
…………………………                                                                     ………………………………….  

Robert Fučík                                                           Martin Skála 
 

 
…………………………     ………………………………………. 

Za Základní škola a mateřská škola Štoky,   Za SENECO, spol. s r. o. 
příspěvková organizace    Ing. Jan Berka, jednatel  
Mgr. Petr Jakeš, ředitel                                                    
 

 
…………………………                                                                     ………………………………….  

Za Sbor dobrovolných hasičů Zhoř   Za „Ochotnický spolek Včelinec Zhoř“ 
Vladimír Klimeš, starosta    Ing. Jiří Kučera, předseda spolku 
 

 
…………………………                                                                     ………………………………….  

Za Dům dětí a mládeže Polná, okres Jihlava Za Základní umělecká škola Polná 
Mgr. Tomáš Klíma, ředitel příspěvkové organizace Mgr. Vlastimil Matula, ředitel příspěvkové 

organizace 

 
…………………………                                                                     ………………………………….  

Za Tělovýchovná jednota Sokol Lípa, z. s.                 Lenka Kubátová 
Miroslav Prokš, předseda spolku 

 
 
…………………………                                                      …………………………………. 

Za Skalka 2009, z. s.                                         Za Mateřská škola Polná, příspěvková organizace 
Bc. Petr Pometlo, předseda spolku  Marcela Klímová, ředitelka příspěvkové organizace 
 

 
…………………………                                                                     …………………………………. 

Za Základní škola a Mateřská škola Věžnice             Vladimír Trbušek 
Bc. Marie Klubalová, ředitelka příspěvkové organizace  
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…………………..…………                                                                     …………………………………. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Polná      Za Obec Michalovice 
Miroslav Kašík, starosta     Václav Švec, starosta 
 
 
………………………………                                                                     …………………………………. 

Martin Křižan                                                        Za Zemědělské družstvo Štoky 
                                                        Ing. Pavel Štrobl, předseda představenstva  
 

 

 
 

Uzavření této smlouvy bylo projednáno v orgánech společnosti a orgánech MAS a s jejím uzavřením 
souhlasí. 

 
 
 

V Polné dne ……. 
 
 

…………………………. 
Ing. Vojtěch Rosický, předseda správní rady   

 
…………………………… 
Ing. Vojtěch Rosický, předseda rozhodovacího orgánu MAS 

 
 

 
 
V Polné dne………. 

 
 
…………………………… 

Ing. Pavel Novák, předseda dozorčí rady 
 

 
……………………………. 
Ing. Pavel Novák, předseda kontrolního orgánu MAS 

 


