Jednací řád
Koordinační pracovní skupiny
k projektu „Polabskými
stezkami za vínem a
poznáním“

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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ČÁST I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Jednací řád Koordinační pracovní skupiny (dále jen „KPS“) se vydává na základě
jmenování členů KPS MAS Vyhlídky,o.s. a Místní akční skupiny Podřipsko.
(2) Jednací řád podrobněji upravuje přípravu a způsob svolání zasedání, průběh
zasedání, hlasování a přijímání usnesení a další záležitosti související se
zasedáním KPS.

ČÁST II.
ČINNOST
Článek 2
Svolávání zasedání
(1) KPS se schází dle potřeby.
(2) Předseda KPS svolává zasedání KPS, a to zpravidla v předem sjednaném
termínu.
(3) Předseda navrhuje program zasedání.
(4) Pozvánka na zasedání včetně programu musí být zaslána všem členům KPS
elektronicky alespoň 5 pracovních dnů před konáním zasedání. V mimořádném
případě může být tato lhůta zkrácena.
(5) Členové KPS jsou povinni formou elektronické pošty potvrdit sekretariátu svou
účast na zasedání nebo oznámit účast jimi písemně pověřeného zástupce
nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání pozvánky na zasedání.
(6) Zasedání KPS jsou číslována jednou číselnou řadou za celé období činnosti
KPS.
Článek 3
Účast na zasedání
(1) Zasedání jsou povinni účastnit se osobně všichni řádní členové KPS
s hlasovacím právem. Řádného člena může při zasedání zastoupit jeho
zástupce, kterého řádný člen určí na základě svého písemného pověření.
(2) Všichni členové KPS i jimi písemně pověření zástupci disponují hlasovacím
právem.
(3) Zasedání KPS se mohou na pozvání předsedy výboru účastnit hosté bez
hlasovacího práva. Pozvání hostů mohou předsedovi navrhnout i členové KPS.
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Článek 4
Střet zájmů člena KPS
(1) V případě střetu zájmů sdělí člen KPS, písemně pověřený zástupce nebo
přizvaný host tuto skutečnost předsedajícímu před zahájením zasedání výboru
nebo nejpozději ihned po schválení programu zasedání.
(2) KPS rozhodne, zda existuje důvod pro vyloučení člena nebo jím písemně
pověřeného zástupce z projednávání a rozhodování dané záležitosti.
Článek 5
Zasedání
(1) KPS přiměřeným způsobem zajistí informování o své práci a přijatých závěrech,
které jsou prezentovány veřejnosti.
(2) Zasedání řídí předseda KPS, v případě jeho nepřítomnosti jim pověřený člen
(dále jen „předsedající“).
(3) Jestliže při zahájení zasedání KPS anebo v jeho průběhu není KPS
usnášeníschopná, předsedající rozhodne, zda zasedání bude pokračovat, nebo
bude ukončeno a svoláno náhradní zasedání, anebo bude přistoupeno
k proceduře písemného projednávání.
(4) Předsedající řídí zasedání podle schváleného programu. Předsedající uděluje a
odnímá slovo, může časově omezit diskusi k jednotlivým bodům zasedání.
(5) Členové KPS nebo jimi písemně pověření zástupci jsou povinni se účastnit
zasedání, aktivně se podílet na jeho práci a plnit úkoly vyplývající z usnesení
přijatých na jeho zasedání.
(6) Jednání lze též uskutečnit prostřednictvím e-mailové komunikace.
Článek 6
Přijímání usnesení
(1) KPS je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční
s hlasovacím právem nebo jejich zástupců.

většiny

všech

členů

(2) Hlasuje se zvednutím ruky v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování. Pro přijetí
návrhu usnesení je zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů
s hlasovacím právem nebo jejich písemně pověřených zástupců.
(3) Usnesení lze přijmout též způsobem "per rollam".

Článek 7
Zápis z jednání
(1) Ze zasedání KPS pořizuje zapisovatel zápis. Zápis musí obsahovat datum a
místo zasedání, jméno předsedajícího, hodinu zahájení a ukončení zasedání,
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seznam zúčastněných členů a přizvaných hostů, program jednání, průběh
diskuse, průběh hlasování a obsah přijatých usnesení.
(2) Zápis podepisuje předseda, zapisovatel a ověřovatelé.
(3) Zápis z jednání KPS rozešle zapisovatel všem členům výboru formou
elektronické pošty do 15-ti pracovních dnů ode dne konání příslušného jednání.
Zápis z jednání bude zveřejněn na webových stránkách obou MAS

ČÁST III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 8
Změna jednacího řádu
(1) Schválení a změny jednacího řádu mohou být činěny jen formou usnesení, které
přijme KPS.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
(1) Tento jednací řád byl projednán a schválen KPS na svém prvním zasedání
v Roudnici dne 9.5.2012 tímto dnem nabývá účinnosti.
(2) Originál tohoto jednacího řádu bude uložen u Koordinační MAS Vyhlídky o.s. a
bude archivován v souladu s požadavky legislativy EU a vnitřním systémem
archivace. Jednací řád bude také zveřejněn na internetových stránkách obou
MAS.

V Roudnici n. L.
Za KMAS

Za PMAS

4

