Výběrová komise MAS Zálabí, z.s.
JEDNACÍ ŘÁD

Jednací řád výběrové komise schvaluje Rada MAS.

I. Svolávání
1) Výběrová komise (dále jen VK) se schází vždy pro hodnocení projektů předložených na MAS.
2) Jednání výběrové komise svolává vždy předseda VK nebo jím či Radou MAS pověřený
pracovník kanceláře MAS.
3) Působnost a způsob jednání VK je popsána ve stanovách a Postupech při hodnocení a
výběrů projektů CLLD (interní směrnice č. 4). Všichni členové VK jsou seznámeni s etickým
kodexem a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují podpisem.
4) Pozvánky na jednání rozesílá pracovník kanceláře MAS minimálně 5 dní před termínem
jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí informace pro jednání podle pokynů předsedy
nebo místopředsedy MAS.
Jde zejména o:
a) program jednání
b) podklady k jednání
c) další informace podle aktuální situace

II. Usnášeníschopnost a rozhodování
5) Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Předseda ukončí zasedání, pokud není
jednání do 30 minut od stanoveného začátku usnášeníschopné. V takovém případě ten, kdo
původní výběrovou komisi MAS svolal, svolá novou pozvánkou náhradní jednání výběrové
komise.

III. Jednání
6) Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.

7) Jednání VK se řídí připraveným programem. Návrhy na doplnění nebo změny programu
musí být podány před schválením programu a při jednání VK schváleny nadpoloviční většinou
všech členů VK.
8) Jednání VK vede předseda VK. Kromě bodů stanovených programem zejména:
- otevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,
- řídí hlasování v průběhu jednání, hlasování se zpravidla provádí veřejně a hlasuje se
zdvižením ruky a v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“
- uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo
odejmout,
- upřednostňuje přednesení technické poznámky.
- samotný proces výběrového řízení vede zvolený předseda výběrové komise

IV. Zápis
9) Z jednání VK je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí
obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku
hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků a závěrečné usnesení.
10) Zápis se archivuje v kanceláři MAS a je k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku. Zápis
z jednání VK je rovněž zveřejněn na webových stránkách MAS.
Součástí archivované verze zápisu jsou zejména:
- všechny záznamy o hlasování;
- usnesení VK;
- prezenční listina s vlastnoručními podpisy účastníků jednání.

Jednací řád výběrové komise byl schválen Radou MAS dne 5. dubna 2018.

