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článek I.
Svolání a jednání Řídícího výboru

MAS Brrína do Českého ráje, z.s' (dále MAS) odpovídá za organizaěni zajištění
zasedání Řidiciho ýboru Místního akčniho plánu vzděIávání oRP Semily (dá1e ŘD.
Ustavující jednání svolává realizaění tým pozvánkou v elektronické podobě. Další
jednríní svolává předseda ŘV po dohodě s realizačním týmem dle potřeby, minimálně
2 x ročně.
Pozvánka obsahuje datum, čas, místo a program jednríní. Program navrhuje předseda
ve spolupráci s realizačním týmem. Pozvánka se zasílá elektronicky všem členům ŘV
alespoň 10 dní před konaním jednríní. V mimořádných případech může bý tato lhůta
zkrácena. Zveřejněna j e rovněž na webových strankách MAS.
Clenové RV mohou do 3 dnů po odeslání navrhnout doplnění programu, konečné
znění programu s případnými podkladovými materiály jsou zaslány všem členům ŘV
nejpozději 2 pracovní dny před jednaním výboru.
Jednr{ní ŘV se mohou účastnit i poradci bez hlasovacího práva a další hosté.
Jednotliví členové ŘV, pňpadně jejich zástupci a hosté se po příchodu zapíší do
prezenční listiny.
Podklady pro jednaní připravují členové realizačního týmu.
Ze setkání se pořizuje zápis, kteý 1e do 10 pracovních dnů zasliín elektronicky všem
členům ŘV. Spráwost zápisu potvrzuje zvolený ověřovate|' Zápis je zveřejněn na
webových stránkách MAS.
Na ustavujícím jednríní .je zvolen předseda Řv' ttery řídí další zasedáni, případně
k němu pověřuje dalšího člena ŘV.
Předsedající řídí jednaní podle schváleného programu, otevírá a řídí diskuzi' uděluje
slovo č1enům a hostům, řídí hlasovaní a dbá o nerušený pruběh jednríní.

Článek II.
Usnášení Řídícího výboru a hlasování

Řídící vyborje usnášeníschopný, je li přítomna nadpoloviční většina členů.
ŘV rozhoduje o všech záležitostech usnesením, hlasovríní probíhá akiamací
bezprostředně po projednání daného bodu.
Hlasuje se o náwzích v opačném pořadí, neŽ vjakém byly předloŽeny. Jestliže byl
předložený návrh schválen, o dalších náwzích k tomuto bodu se uŽ nehlasuje.

MAS Brána do českého ráje z.s., Libuň,27,5o7 12 tibuň, lc 27o 45757
masbcr@seznam.cz, www.masbcr.cz

Proiekt "MAP semilsko'' realizován z fondů EU v rámci oP VW
Registrační číslo proiektu: cz'02.3.68/0.0/0.0/15-0o5/o000685

2.

l.

l.

9.

8.

3.

4.
5.

6.

7.

1.

2.

MS



EVROPsKÁ UNlE
Ěv.opst(é stÍ{|kturální a invesličnÍ íondy
operačni proqram Výzkum, v\ýVoj a vzděláváni

K přijetí návrhu je nutná nadpoloviční většina přítomných členů, přičemž kaŽdý člen
má jeden hlas.
V mimořádných případech je možno použít hlasování ,,per roilam" (prostřednictvím
elektronické pošty), které organizačně zajištlje realizaění |fon.
V elektronicky zaslaném návrhu bude uvedena lhůta pro vyjádření ve formě pro, proti,
zdržuji se. Pokud se člen ŘV ve lhůtě elektronicky nevyj ádří, považuje se tato
skutečnost za formu ,,zdržel se".
K přijetí usnesení je ťeba elektronického souhlasu většiny členů ŘV.
V případě' že ďespoň 3 členové RV nebudou soúlasit s elektronickým hlasováním,
musí bý navržený materiá| projednrín na jednáď ŘV.

čHnek III.
Zá.lěrečná ustanovení

Jednací řád je možno měnit na zrákladě rozhodnutí Řídícího výboru'
Tento řád byl projednan a schválen ŘV na jednaní dne 16.5.2016 v Lomnici nad
Popelkou.
originál jednacího řádu bude uloŽen v kanceláři MAs Brrina do Českého Íáje' z.s.
v Libuni a zveřejněn na webových stránkách MAS.

V Lomnici nad Popelkou dne 1ó.5.2016

předseda Rídícího výboru MAP manažer proiektu MAP Semilsko
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