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JEDNACI RAD
Valné hromady MAS PodhůříŽebzných hor

Maleč 48, 582 76 Maleč

Jednací řád je závazný pro všechny partnery Místní akční skupiny Podhůří Železných hor (dále
jen 

"MAS"}.

Dne {4. í0. 20{5 schválila Valná hromada svůj jednací řd v následujícfurr znění:

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS,

Valnou hromadu tvoří všichni paňneři MAS zastoupení svými statutárními zástupci nebo jimi
znnocněnými osgbami" pfičernž veřejný sektor ani ádná ze záimových skupin nesrní mít pň
rozhodování více než 49 olo hlasovacích práv. Tato podmínka se sleduje pň kontrole
usnáŠeníschopnosti Valné hromady. Pokud není podmínka splněna, provádí se přepočet
hlasovacích práv, ktený je specifikován v bodě 6 tohoto Jednacího řádu.

Va|nou hromadu svolává predseda Prryrar*ového výboru MA§. Poanánku, která obsahtrje
Údaje o místu a termínu jednání Valné hromady, návrh programu a podklady pro jednání, zašie
kancelář MAS nejpozději 10 dní před termínem jednání všem partnerům MAS,

Valná hromada se schází nejméně "|x ročně- Valná hromada je usnášeníschopná pň účasti
nadplovič*í většiny partrreru MAS. Za každého partnera se jdnání Va|né hromady rnťrže
zúČastnit jedna osoba a to i na základě plné moci, která byla udělena statutárním zástupcem
partnera íVIAS.

Jednání Valné hromady řídí předseda Programového rrýboru MAS, v případě jeho nepřítomnosti
předseda Prqramového r4ýboru za sebe určí náhradu. Ke schválení usnesení je nutný souhlas
nadpoloviční většiny přítomných partnerťr MAS,
Pň určení hodnotv hlasu iednotliyých partnerů na zasedání Valné hromady se postupuie takto:
a) Pokud jsou na zasedání Valné hromady přítomni partneři v takovém složení, že při uplatnění
pravidla 

"1 paňner = 1 hlas" nepředstavuje veřejný sektor ani žádná ze zálmových skupin víe
než 49 o/o hlasovacích práv, má každý člen í hlas,
b) Pokud jsou však na zasedání Valné hromady přítomni paňneři v takovém složení, že při
uplatnění pravidla 

"1 partner = 1 hlas" představuje veřejný sektor nebo některá ze ájrnov,ých
skupin více než 49 olo hlasovacích práv, je proveden přepočet hlasů. Pro provedení přepočtu
h|asovacích práv bude ,/yužita exce|ovská tabulka "Hlasovaci práva", která byla pfipravena
Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na webotl,ých stránkách
szlF.
V případě, Že není přítomna nadpoloviční většina partneru valné hromady, předseda jednání
řádně ukoněí a po uplynutí 15 minut zahá4í iednání náhrlrdní Valné hromadv, V tomto příladě již
rozftoduje nadpoloviční vě§irra z přítomnýclr partnerů pfi zachování pravidla - veřejný sektor
ani Žádná ze zájmavých skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Pokud toto
pravidlo není naplněno, provádí se přepočet hlasů,

Hlasování o předloženém návrhu probíhá tak, že se nejprve hlasuje o protinávrhu, pokud byl
Po*Í,n. Pokud nebyl protinávrh pňjat. trlasuje se o původrrě předloženém návrŤru- V případě, že
bylo podáno více protínávrhů, hlasuje se o nich v opačném pořadí, než v jakém byty podány,
Výsledek hlasování včetně hlasování o protinávrzích je vždy uveden v zápise.
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8, Valná hromada urČÍ na počátku svého jednání zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zápis se
stává Platnýln dokurpentern, pokud je pcdepcán zapisovatebm, ověřovatelem a předsedou
Programového výboru MAS nebo osobou, }derá schůzi vedla. Zápis je archivován v písemné
Podobě v kancejáři MAS. V zápise musí být uvedena informace o konirole usnášenísclropnosti
{PoČet pňtomných partnerŮ, zastoupení veřejného sektoru a zájrnorných skupin, přepočet
hlasovacích práv). Každý zápis je označen číslovkou v pořadí od začátkú vzniku Mns'a datem
konání Valné hrornady. KaŽdé t.lsnesení má přadové číslo d 1 _ x (číslování 1,, 2., 3. ... atd.i.
V jednotliqých bcdech se uvede, kdo za plnění usnesení odpovídá a termín plnění. Zapisovatel
zPracuje záPis nejpozději do 10 dnŮ ode dne ukončení jednání Valné hromady. Nejpozději do 5
Pracovních dnŮ bude zápis ověřen a neprodleně umístěn na webové stránky MAs. 
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g. Tento jednací řád byl sehválen dne í4. 1S.2015.

|á.4."?/iU-
r. Jaromlra

Yedoucí zaměstnanec CI-LD qýboru MAS


