MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň 27, 507 15 Libuň, IČ: 270 45 757

Jednací řád rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
1. Úvodní ustanovení
1. 1. Postavení rady MAS je vymezeno ve Stanovách MAS – bod V.2.
2.
2. Jednání rady MAS
2.1. Jednání řídí předseda/místopředseda rady MAS nebo může být pověřen manažer MAS.
2.2. Na jednání mohou být přizváni zaměstnanci MAS nebo členové/partneři MAS.
2.3. Z jednání se pořizuje zápis a všichni přítomní se před zahájením zapíší na prezenční listinu.
2.4. Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů rady; pro přijetí rozhodnutí
rady je třeba souhlasu většiny přítomných (viz Stanovy MAS, bod V. 2e)).
2.5. Členové rady vykonávají svou funkci osobně, v odůvodněných případech se mohou jednání zúčastnit
on-line prostřednictvím technických prostředků (telefon, internet).
2.6. Rada může rozhodovat formou per rollam. Návrh rozhodnutí rozesílá předseda/místopředseda/
manažer MAS nebo jím pověřený člen rady nebo pracovník kanceláře. Členové odpovídají elektronickou
formou – e- mailem. Za schválený je návrh považován ve chvíli, kdy se pro schválení vyjádří nadpoloviční
většina členů rady a zároveň hlasy zástupců veřejného sektoru ani žádné zájmové skupiny nepřesahují 49%.
Dokumentace hlasování je součástí zápisu
2.7. Zápis z jednání zkontroluje ověřovatel a poté je zveřejněn na www MAS.
3. Hlasování
3.1. Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech probíhá aklamací, pokud se rada MAS
nerozhodne jinak.
3.2. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování. Zapisovatel
provádí sčítání hlasů.
4. Usnesení
4.1. Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím předsedajícího.
4.2. Při podání pozměňovacího návrhu se nejprve hlasuje o posledně podaném a poté tak, jak byly
předkládány, ale vždy od posledně podaného. Bylo-li schváleno znění usnesení, o ostatních návrzích se již
nehlasuje.
4.3. Přijatá usnesení jsou součástí zápisu.
5. Ostatní ujednání
5.1. Tento řád nabývá účinnosti dnem 28.1.2021

