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Tento jednací řád upravuje postavení a činnost Řidicrrro výboru (dále jen výbor) projektu ,,MAP ORP

Náměšť nad Oslavou".

čt. l. Úvodní ustanovení

1. Výbor je zřizován jako povinný pracovníorgán partnerství v rámci projektu ,,MAP ORP

Náměšť nad Oslavou".

2. Výbor plní úkoly přímo spjaté s procesem plánování, tvorbou a schvalovánídokumentu

,,MAP ORP Náměšť nad Oslavou".

3. Výbor volí a odvolává předsedu Výboru z řad svých členů.

čt. tl. lednání v,ýboru

1, Jednání Výboru svolává a řídí vždy jeho předseda.

2. Výbor je svoláván podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Výbor může jednat též formou
písemné komunikace a to poštou, či elektronicky.

3. Schůze jsou veřejné, pokud se Výbor neusnese jinak.

4, Předseda Výboru navrhuje program jednání a způsob projednáváníjednotliuých bodů.

Každý člen Výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.

5. Členové Výboru jsou povinní účastnit se jednánírrýboru. Nemůže-li se některý člen

zúčastnit je povinen se omluvit, Zároveň může pověřit svým zastupováním jinou osobu

organizace na základě ptné moci. Tento zástupce má na jednání ŘV rVaP stejná práva a

povinnostijako člen ŘV, včetně výkonu hlasovacích a spolurozhodovacích práv.

Členové Výboru zaujímají stanoviska k předkládaným dokumentům, které jim musí být

elektronicky doručeny alespoň 5 pracovních dnů před konáním jednání k možnému
prostudování.

Čl. ltl. tllasování a usnášeníschopnost

1. Výbor může jednat, je-li přítomno alespoň 30% všech jeho členů.

2, Rozhodnutí výboru je přijato většinou hlasů přítomných členů, Každý člen Výboru má

jeden hlas.

3, V případě hlasování per rollam se lhůta hlasování stanovuje na 48 hodin od oslovení

členů Výboru.

č1.1v. zápis

1. Z každého jednání se vyhotovuje zápis, ktený podepisuje předseda Výboru. Zápis pořizuje

realizační tým projektu. Zápis obdrží všichni členové Výboru, a je zařazen na internetové
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č1.1v. zápis

L. Z každého jednání se vyhotovuje zápis, ktený podepisuje předseda Výboru. Zápis pořizuje

realizační tým projektu. Zápis obdrží všichni členové Výboru, a je zařazen na internetové

stránky Města Náměšť nad Oslavou a MAS Oslavka u informací k projektu nejpozději do 10

dnů ode dne jeho podpisu předsedou.

2. Zápis, protí němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny,

rozhodne o nich na svém nejbližším zasedání.

čl. v. závěrečné ustanovení

L. Změny Jednacího řádu schvaluje ŘrOici Výbor

2. Tento jednací řád je platný po dobu realizace projektu. Účinnosti znění Jednacího řádu

Řidrcirro výboru projektu ,,MAP oRP Náměšť nad Oslavou" je ode dne 7.6.2016.

V Náměšti nad Oslavou 7,6.201,6
předseda Řidicirro uýboru


