
Jednací řád Výběrové komise  

Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.  

 
I. Úvodní ustanovení 

 
1. Jednací řád upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování Výběrové komise (dále jen VK) 

spolku Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. (dále jen MAS) a plnění jejího usnesení. 

 

II. Základní ustanovení 

 
1. VK je výběrovým orgánem spolku ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS. 

2. Funkční období VK je 1 rok. Opakované zvolení je možné. 

3. Členové VK musí být voleni ze subjektů, které na území spolku prokazatelně místně působí. Je-li 

členem VK právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou 

osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 

4. Složení Výběrové komise musí respektovat zásadu, že členové komise zvoleni za veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje vice než 49 % hlasovacích práv. 

5. Výběrová komise má minimálně 7 členů, kteří volí předsedu z řad svých členů. Zasedání VK 

svolává a řídí předseda VK a v jeho nepřítomnosti pověřený člen VK. 

6. Při rozhodování je hlasovací právo členů VK rovné, všichni členové mají jeden hlas. 

7. Je-li členem VK fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního 

předpisu upravující živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku 

splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

8. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 

rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

9. Do kompetence VK spadá předvýběr projektů na základě objektivních kritérií. Navrhuje jejich 

pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

10. ManaŽer spolku není členem VK a má v ní pouze hlas poradní. 

9. Jednací řád navrhuje VK a je projednán a schvalován Radou spolku. 

 

 

III. Jednání Výběrové komise 

 
1. VK se schází dle potřeby nebo v návaznosti na vyhlášené výzvy MAS. 

2. Schůzi VK svolává předseda VK zasláním písemné pozvánky členům komise a to nejpozději 5 

dní před termínem konání jednání VK. 

3. Pro přijetí rozhodnutí VK je třeba souhlas většiny přítomných, přičemž hlasovací právo členů 

komise je rovné. 

4. Členové VK jsou povinni účastnit se každého jednání VK. V případě neúčasti jsou členové VK 

povinni omluvit se e-mailem nebo telefonicky v kanceláři MAS. 

5. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Přílohou zápisu je prezenční listina. 

V zápise se vždy uvede počet přítomných členů VK, schválený program jednání, průběh a 

výsledky hlasování, přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo jednání, věrohodně 

zapsaný průběh a obsah celého jednání. Vyhotovený zápis vždy podepíše zapisovatel a 

předseda VK. Originál zápisu se ukládá v kanceláři MAS, kde je k dispozici k nahlédnutí 



všem členům orgánu. Elektronická forma zápisu je zveřejněna na webových stránkách MAS. 

 

IV. Kompetence Výběrové komise 

 
1. Komise provádí výběr/předvýběr projektů k dotační podpoře a navrhuje jejich pořadí, a to na 

základě objektivních kritérií hodnotících přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

 

V. Závěrečné ustanovení 

 
1. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu navrhuje VK a schvaluje Představenstvo MAS. 

2. Jednací řád je účinný následující den po schválení kompetentním orgánem MAS. 

3. Tento Jednací řád byl schválen Představenstvem MAS v Hlinsku dne 5. 11. 2015. 

 


