JEDNACÍ ŘÁD
spolku
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Tento jednací řád upravuje pravomoci, postupy, způsoby jednání a volby v orgánech MAS Mezilesí a
upřesňuje jejich vzájemné vztahy nad rámec stanov.
čl. I
Všeobecné principy
Princip svolávání: Není-li stanoveno jinak, zasedání orgánů svolává a vede jejich předseda, pakliže
nebylo o čase a místě rozhodnuto na předešlém jednání. Předsedové mohou pověřit jinou osobu.
Princip transparentnosti: Ze zasedání veškerých orgánů se pořizuje zápis. Zápis je vypracován bez
zbytečného odkladu a zveřejněn. Minimální forma zveřejnění je rozeslání členům orgánu.
Princip přítomnosti: Není-li určeno jinak, orgány mohou rozhodovat při přítomnosti nadpoloviční
většiny členů.
Princip per-rollam: Orgány mohou rozhodovat per-rollam. Za zasedání per rollam se považuje
skupinová emailová komunikace. Závěry a rozhodnutí musí být posléze zapsány formou zápisu a
ověřeny zúčastněnými osobami. Jednání a hlasování per-rollam zahajuje předseda nebo jím pověřený
člen orgánu.
Princip partnerství: Členové a zejména pak členové orgánů MAS jsou povinni sledovat princip
partnerské spolupráce a přispívat k dobrému jménu MAS. Své pochybnosti nejprve řeší s příslušnými
orgány a osobami, nikoli k újmě MAS jako celku.
Princip nezaujatosti: Členové orgánů, kteří jsou zaujati či se při jejich rozhodování o dané věci může
oprávněně vykládat jejich postup jako střet zájmů nebo mají vztah k dané věci tím, že jsou na ni
zainteresováni, jsou povinni toto sdělit ostatním členům orgánu (nejlépe prostřednictvím předsedy) a
to před přijetím rozhodnutí. Tato skutečnost je předmětem zápisu. Je na rozhodnutí člena samotného
nebo příslušného orgánu, zda je v tomto případě z rozhodování vyloučen.
Princip hlasování: V orgánech MAS se přijímají rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných.
čl. II
Členská schůze
Členská schůze se schází nejméně jednou ročně nebo na požadavek nejméně 25 % členů.
Pozvánky na jednání rozesílá předseda Výboru. K pozvánce jsou obvykle připojeny informace pro
jednání. Jde zejména o: program jednání, zprávu o činnosti za uplynulé období, obsahující zejména
zprávu o plnění úkolů uložených minulým jednáním, přílohy nutné ke kvalifikovanému rozhodování,
další informace podle aktuální situace.
Členská schůze je zahájena ověřením usnášeníschopnosti. Jednání pokračuje volbou zapisovatele a
ověřovatele zápisu a schválením programu.
Jednání se řídí programem, který byl připraven Výborem. Návrhy na doplnění nebo změny programu
musí být podány před schválením programu a schváleny nadpoloviční většinou přítomných členů
MAS.
Jednání členské schůze vede předseda podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených
programem zejména:
− otevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,
− řídí hlasování v průběhu jednání,
− uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
− upřednostňuje přednesení technické poznámky.

Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá
předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
Členové MAS o předložených návrzích hlasují veřejně (není-li uvedeno jinak) a to vždy bezprostředně
po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly
předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.
Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který se archivuje v kanceláři sdružení a je k dispozici k
nahlédnutí všem členům MAS.
Součástí archivované verze zápisu jsou zejména:
− plné znění schválených dokumentů (usnesení členské schůze, programy, rozpočty atd.)
− podpisová listina s vlastnoručními podpisy účastníků jednání.
čl. III
Výbor spolku
Výbor spolku (dále „Výbor) je odpovědný členské schůzi a řídí činnost MAS v období mezi jejími
zasedáními. Zejména rozhoduje o tvorbě a řízení strategie a jejím naplňování.
Výbor je volen členskou schůzí na období nejdéle 4 let, může však být volen znovu na návrh
schválený při kterékoli členské schůzi.
Mandát člena Výboru vzniká okamžikem jeho schválení členskou schůzí a zaniká okamžikem zvolení
nového člena. Předseda přijímá složení mandátu člena a jmenuje za něj nového člena z náhradníků
zvolených členskou schůzí podle pořadí daného volbou a to tak, aby byl zachován poměr veřejného a
soukromého sektoru ve složení.
Výbor se schází podle aktuálních potřeb, zpravidla minimálně jednou za 3 měsíce. Svolává ho
předseda. Výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti členů. O přijetí návrhu rozhoduje souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Předseda je volen na nejbližším zasedání nově zvoleného Výboru nebo po rezignaci stávajícího
předsedy. Kandidáta na předsedu může navrhnout kterýkoliv člen Výboru. Za předsedu je zvolen
kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že se tak nestalo,
postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola. Předsedou je zvolen kandidát, který získal
nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že se tak opět nestalo, volba se opakuje.
Jestliže nebyl nikdo zvolen ani ve třetím kole, celá volba se opakuje, ale s novými kandidáty.
Předsedu v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že nemůže svou funkci vykonávat, zastupuje pověřený
člen Výboru na základě plné moci.
Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen. Tištěná verze zápisu se
archivuje v kanceláři sdružení a je k dispozici k nahlédnutí všem členům MAS.
Výbor zřizuje pracovní skupiny na nejrůznější účely s cílem zajistit kvalitní komunikaci s obyvateli
území, členy, žadateli, orgány státu a soukromými subjekty, s cílem otevřeného a co nejefektivnějšího
působení a naplňování cílů MAS. Pracovním skupinám může zajistit zázemí pro jejich činnost, pokud
to umožňují jeho prostředky.
čl. IV
Výběrová komise
Výběrová komise (VK) je odpovědná členské schůzi a jsou jí svěřeny specifické úkoly v rámci
partnerství MAS. Zejména posuzuje a vybírá projekty.
VK je volena členskou schůzí na období 1 roku, může však být volena znovu na návrh schválený při
kterékoli členské schůzi.
Mandát člena VK vzniká okamžikem jeho schválení členskou schůzí a zaniká okamžikem zvolení
nového člena. Předseda VK přijímá složení mandátu člena VK a jmenuje za něj nového člena z
náhradníků zvolených PV podle pořadí daného volbou a tak, aby byl zachován poměr veřejného a
soukromého sektoru ve složení VK.

Jednání VK svolává předseda. VK je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti svých členů. Komise
rozhoduje konsensem, pokud konsensus není možný, rozhoduje hlasováním. O přijetí návrh
rozhoduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
V případě zaujatosti jednoho z členů dle výše uvedeného principu nezaujatosti, tento člen o takovém
rozhodnutí nehlasuje ani se neúčastní jeho projednávání.
V čele VK stojí a její činnost řídí předseda VK. Předseda je volen VK. Jeho mandát vzniká okamžikem
zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového předsedy. Předseda je volen na nejbližším zasedání nově
zvolené VK nebo po rezignaci stávajícího předsedy. Kandidáta na předsedu může navrhnout
kterýkoliv člen VK. Za předsedu je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných
členů. V případě, že se tak nestalo, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola.
Předsedou je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že
se tak opět nestalo, volba se opakuje. Jestliže nebyl nikdo zvolen ani ve třetím kole, celá volba se
opakuje, ale s novými kandidáty.
Předsedu v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že nemůže svou funkci vykonávat, zastupuje pověřený
člen VK na základě plné moci.
Z jednání VK se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové VK. Členové. Tištěná verze
zápisu se archivuje v kanceláři sdružení a je k dispozici k nahlédnutí všem členům MAS.
čl. V
Kontrolní komise
Kontrolní komise je odpovědná členské schůzi a kontroluje činnost ostatních orgánů MAS v období
mezi zasedáními členské schůze. Zejména se zaměřuje na monitoring naplňování strategie a navrhuje
opatření.
Kontrolní komise je volena členskou schůzí MAS na 1 rok, může však být volena znovu na návrh
schválený při kterékoli členské schůzi.
Mandát člena komise vzniká okamžikem jeho schválení členskou schůzí a zaniká okamžikem zvolení
nového člena. Předseda přijímá složení mandátu člena a jmenuje za něj nového člena z náhradníků
zvolených členskou schůzí podle pořadí daného volbou a to tak, aby byl zachován poměr veřejného a
soukromého sektoru ve složení.
Jednání kontrolní komise svolává předseda. Komise je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti
členů. O přijetí návrhu rozhoduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, v případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Předseda je volen na nejbližším zasedání nově zvolené kontrolní komise nebo po rezignaci
stávajícího předsedy. Kandidáta na předsedu může navrhnout kterýkoliv člen komise. Za předsedu je
zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že se tak
nestalo, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola. Předsedou je zvolen kandidát, který
získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že se tak opět nestalo, volba se
opakuje. Jestliže nebyl nikdo zvolen ani ve třetím kole, celá volba se opakuje, ale s novými kandidáty
Předsedu v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že nemůže svou funkci vykonávat, zastupuje pověřený
člen komise na základě plné moci.
Z jednání komise se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen komise. Tištěná verze
zápisu se archivuje v kanceláři sdružení a je k dispozici k nahlédnutí všem členům MAS.
čl. VI
Platnost
Tento jednací řád byl schválen dne 26.3.2018 na zasedání Výboru spolku. V platnost vstupuje dnem
schválení.
V Kněžicích dne 26.3.2018
Ing. Pavel Černý
za Výbor spolku

