MAs Moravslď kras z.s.
Jednaci Ýád

čt.r.

Úvodní ustanovení
MAS Moravskýkras z.s. se řídístanovami,tímtojednacímřádem a dalšímivnitřnímipředpisy.
Jednacířád uprawje způsobjednáníorgrínů
spolku,kterénejsouupravenystanovami.

Čl.z.

Jednání valné hromady
1. o programu a případných námitkách se roáoduje hlasováním.
2. Návrhy se předkládají na jednrínípísemněnebo ústně.Písemnémateriály předkládá nawhovatel
prostřednictvímpředsedy nejpozději v den jednrání.
3. Clenové valnéhromady mají právo se zúčastnitkaŽdéhojedniání,úěastna jednání stvtzujiělenové
podpisem do listiny přítomných.
4. Jednénivalnéhromady řídípředseda nebo místopředseda.
5. PředsedajícíÍidijednríní,rozpÍavu,hlasoviíní,přerušujea ukončuje zasedénia dbáo to, aby mělo
pracovní charakter a věcný pruběh.
6. Předsedajici necháhlasovat o návrhu programu' případně o jeho doplnění.
7,Ya|náhromada určízapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
8. Usnesenímvalnéhromady se ukládají úkoly proglamovémuqýboru, předsedovi, místopředsedovi
nebo manaŽerovi MAS Moravský kras, komisím, případnějiným členůmvalnéhromady.
9. Do tozptavy se přihlašujíúčastnícizasedáni písemně,nebo zvednutímruky v pruběhu zasedáni.
l0. Valná hromada se můŽeusnéstna omezujícíchopatřeníchpodle pruběhu jednání např.:
a) nikdo nemůžemluvit v téževěci více než dvak<tát
b) doba diskusníholystoupení se omezuje (max. na 5 min. a u předkladatele na 10 min.)
c) technicképoznámky se zkracují na dobu l min.
11. Vystoupí-li v rozpravě všichni přihlášení,předsedajícírozpravuukončí.Návrh na ukončenímůže
podat kažďý ělen valnéhromady. o návrhu se hlasuje bezrczpravy.
12. Nejprve se hlasuje o jednotliqfch připomínkách, o pozměňovacích návrzich,pak o celémnáwhu.
13. Výsledek hlasování sdělí předsedajícívalnéhromadě.
14. Hlasování se provádí aklamací, zdviženimruky pro náwh nebo se lze hlasování zdržet.Usnesení
je přijato, pokud je součetvšechhlasůpro usnesenívyššínežnadpolovičnívětšinahlasůpřítomných
členůvalnéhromady.
15. Předsedajiciprohlásí zasedánívalnéhromady za ukončenépo projednánívšechbodůprogramu.
16. Zápis podepisuje předseda a zapisovatel, správnost ověřují dva ověřovatelé

čt.s.

Jednání programového výboru
1. o pruběhu jednání je sepsán stručnýzápis,ve kterémse uvádí:
a) den a místojednaní
b) jménopředsedajícího
a zapisovatele
c) pruběhjednaní
d) vysledky hlasoviínís uvedenímpočtuhlasůk jednotliqým rozhodnutímýboru
e) schválenézněníusnesení
Čl.l.
Jednání výběrové komise
1. Jednáníqýběrovékomise svolává a řídípředseda komise podle okarnžíté
potřeby.
2. o pruběhu jednáníje sepsiínstručnýzápis,ve kterémse uvádí:
a) den a místojednríní
b) jménopředsedajícíhoa zapisovatele
c) pruběhjednání

d) výsledkyhlasovánís uvedenímpoětuhlasůk jednotlivýmrozhodnutímvyboru
e) schválenéměruusnesení

čt.s.

Jednání pracovníchskupin
pracormích
pracovníchskupinpodle okamžité
l. Jednání
skupin svolávajía řídípředsedové
potřeby
je sepsiánstručnýzápis,ve kterémse uvádí:
2. o pruběhujednríní
a) den a místojednání
b) jménopředsedajícího
a zapisovatele
c) pruběhjednání
d) usnesení
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