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MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Valná hromada MAS SKCH, z, s. se v návaznosti na Stanovy MAS SKCH, o. s. usnesla
na tomto Jednacím řádu Valné hromady:
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Jednací řád Valné hromady (dále jen,,VH"} upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání,
usnášení VH a kontrolu plnění u§nesení, jakož i dalšíotázky jednání VH.
Jednací řád VH je projednán a schvalován VH spolku. Jednací řád VH je zpracován v souladu
se Stanovami spolku MAS §KCH, z.s,
O otázkách upravených tímto Jednacím řádem, příp. o dalších zásadách svého jednání,
rozhoduje VH v mezích stanov MAS §KCH, z.s.

čl. z
ČUruOVÉVALNÉ
HROMADY
VH Woří všichni členovéspolku, případně jejich zástupci.
O členstvírozhoduje na základě písemnépřihlášky Představenstvo spolku. Součástí této
přihlášky musí b,ýt v,ýslovný souhlas se Stanovamispolku a se zveřejněním v seznamu členů.
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§VOIÁVÁNÍ JEDNÁNÍ A USNÁŠENÍSCHOPNOST
VH se schází nejméně lx ročně.
Požádá-li o to Představenstvo, Předseda spolku, předseda Kontrolní komise nebo nejméně
30 % členůspolku, musí b,ít svolána mimořádná VH, která se musí sejít do 30 dnů od podání
žádosti. Mimořádná VH projednává pouze ty body, které byly v žádosti označeny jako podnět

jejímu svolání.
ZasedáníVH svolává Předseda spolku.
Oznámení (pozvánka} ke svolání VH je doručována elektronícky (příp. písemně} členůmVH
nejméně 10 dní před termínem konání. Nejpozději do 5 dnů před konáním jsou zaslány
upřesňující informace ohledně programu a podklady pro jednání VH
VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpolovičnívětšina členů.VH rozhoduje souhlasem
prosté většiny členůpřítomných na zasedání VH. Hlasovací právo všech členůje rovné.
k

ó.a

nÁnnnonívAlNÁ HRoMADA

Není-liValná hromada schopna se usnášet, Předseda jednání řádně ukončía po uplynutí 15 min.
zahájí jednání náhradní VH{případně místopředseda) spolku
náhradní Valnou hromadu. Náhradní Valná hromada musí mít nezměněný program jednání a
rozhoduje již pouze nadpolovičnívětšina členůpřítomných při zachování pravidla pro hlasování
podle č1.7 odst.1.

čls

MlMoňÁDNÁ vntruÁ HRoMADA
Požádá-li o to Představenstvo, Předseda spolku, předseda Kontrolní komise nebo nejméně 30 %
členůspolku, musí b,ýt svolána mimořádná Valná hromada, která se musí sejít do 30 dnů od podání
žádosti. Mimořádná Valná hromada projednává pouze ty body, které byly v žádosti označeny jako

podnět

k

jejímu svolání.

čl. s
PRAVOMOCI VALNÉ HROMADY
Náplň činnosti a pravomoci VH se řídíStanovami spolku.

Jednací řád Valné hromady MAS SKCH, z. s.
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l skut"č.ko. Košumbersk
\ a Chrastecko, z.s.

č1.1

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
Jednání začínáověřením usnášeníschopnosti, volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu,
v případě potřeby volbou komisí a schválením programu.
Jednání VH se řídí programern, ktený byl připraven Představenstvem. Návrhy na doplnění
nebo změny programu musí b,ýt podány před schválením programu a přijednání VH
schváleny nadpolovičnívětšinou všech přítomných členů.
JednáníVH vede Předseda spolku nebojím pověřená osoba podle
schváleného programu, Kromě bodů stanovených programem zejména:
a) otevírá a řídídiskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,
b) řídí hlasování v průběhu jednání,
c) uděluje slovo členůma hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo
odejmout,
d) upřednostňuje přednesení technické poznámky.
4) Diskusní vystoupení se musí dkat projednávaného bodu, Na diskusní vystoupení odpovídi
předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončenídiskuse (podle povahy věci).
5) ČlenovéVH o předložených návrzích hlasují veřejně, a to vždy bezprostředně po
projednání daného bodu. O pozměňova cích návrzích se hlasuje v opačnémpořadí, než
byly předloženy.
Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.
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áPlS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
1) Z jednání VH je pořizován zápis. Zápis obsahuje tyto údaje:
a}datum a místo konání,
b) prezenčnílistinu,
c) údaje o skutečnémprogramu,
d} přijatá usnesení s uvedením v,ýsledku hlasování k jednotlirným bodům programu a
námitkách účastníků,
e) stručnézaznamenání příspěvků jednotliv,ých diskutujících,
f} usnesení.
2) Zápis a prezenčnílistina z jednání VH se archivuje v kanceláři MAS a musí b,ýt zveřejněna na
oficiálních internetorných stránkách spolku nejpozději do 10 kalendářních dnů od data jednání VH,

čl. g

ávĚnrčnÁ usTANovENí
1)jednací řád VH nab,ývá účinnostiokamžikem schválení.
2)Jednací řád VH schválila VH dne 20. 1. 2015.
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Jednacířód Valné hromady MAS SKCH,a. s,

