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JEDNACÍ ŘÁD 
ŘÍDICÍHO VÝBORU MAP III V ORP PŘELOUČ  

Článek 1 

Obecná ustanovení 

a) Tento Jednací řád upravuje postupy, činnosti a jednání Řídicího výboru (dále také jen „ŘV“) po 
dobu realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč“, registrační číslo: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022928. 

b) Na tomto Jednacím řádu se usnese Řídicí výbor na svém prvním jednání.  

Článek 2 

Jednání Řídicího výboru  

a) Na prvním jednání si Řídicí výbor zvolí předsedu. Výkon předsedy trvá po celou dobu realizace 
projektu.  

b) Jednání Řídicího výboru svolává jeho předseda podle aktuální potřeby, a to prostřednictvím 
realizačního týmu.  

c) Průběh jednání koriguje předseda ŘV, nebo jím pověřený člen realizačního týmu.  

d) Program jednání navrhuje předseda Řídicího výboru prostřednictvím realizačního týmu. Realizační 
tým připravuje program a podklady pro jednání.  

e) Předseda ŘV nechá schválit program ŘV, dva ověřovatele zápisu a určí zapisovatele jednání.  

f) O jednání ŘV pořizuje určený zapisovatel zápis, který zkontrolují ověřovatelé zápisu a poté je zápis 
rozeslán členům Řídicího výboru.  

Článek 3 

Hlasování 

a) ŘV je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.  

b) V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů Řídicího výboru, předseda jednání řádně 
ukončí a po uplynutí 15 minut zahájí náhradní jednání Řídicího výboru. 

c) Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny přítomných členů.  

d) O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí PRO, PROTI a ZDRŽEL SE hlasování. 

e) Řídicí výbor může projednat věc, která není na programu zasedání, souhlasí-li s tím nadpoloviční 
většina členů Řídicího výboru. 

f) V případě nebezpečí z prodlení může Řídicí výbor rozhodovat hlasováním „per rollam“ 
(korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ bude zaslán všem členům 
Řídicího výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko 
posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. 
Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda Řídicího výboru. Na nejbližším zasedání 
orgánu jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání 
orgánu. 

Článek 4 

Usnesení z jednání Řídicího výboru 

a) Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím předsedy či pověřeného 
člena realizačního týmu.  

b) Přijatá usnesení jsou zapsána a jsou součástí zápisu.  

mailto:mas@zeleznohorsky-region.cz
http://www.zeleznohorsky-region.cz/


Místní Akční Skupina Železnohorský region 

Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076 
Kontakt: 720 953 766, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz 
www.zeleznohorsky-region.cz 
Projekt: MAP III v ORP Přelouč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022928 
 

 
2 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

a) Na změnách Jednacího řádu se usnáší Řídicí výbor.  

b) Tento Jednací řád Řídicího výboru je platný po dobu realizace projektu a nabývá platnosti 
a účinnosti dnem schválení.  

 

V Cholticích, dne 12. 5. 2022 

 

…………………………………………………………… 
       předseda Řídícího výboru MAP III v ORP Přelouč 
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