
JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

Místní akční skupiny Podještědí, z.s. 

 

 Valná hromada je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny Podještědí, z.s. (dále jen 

MAS), její jednání je upraveno jednacím řádem. 

 Valná hromada je tvořena všemi členy MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  

 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina.  

 Valná hromada schvaluje svůj jednací řád, vnitřní předpisy MAS. Je-li partnerem 

MAS právnická osoba, zastupuje ji člen statutárního orgánu, jinak zmocní fyzickou 

osobu, aby ji zastupovala. 

 Valná hromada se koná nejméně 1 x do roka a její jednání svolává předseda. 

 minimálně 15 dní před jednáním. Nebo nejpozději do 30-ti dnů na požadavek nejméně 

jedné třetiny členů. Průběh valné hromady se řídí „Jednacím řádem valné hromady“. 

 Na konání valné hromady je členům MAS rozeslána pozvánka (nejpozději 10 dnů před 

termínem konání) a zároveň je zveřejněna na internetových stránkách MAS.  

Pozvánka obsahuje: 

- program jednání, 

- zprávu o činnosti za uplynulé období, osahující zejména zprávu o plnění úkolů 

uložených minulým jednáním, 

- nezbytné podklady pro rozhodování k jednotlivým bodům programu, 

- u výroční valné hromady také návrh účetní závěrky a hospodářského výsledku 

a výroční zprávy za minulý rok, 

- u volební valné hromady také návrh kandidátů. 

 

 V rámci konání valné hromady se provádí prezence. Každý člen nebo zástupce 

(zástupce se prokáže plnou mocí, kterou odevzdá) podepíše prezenční listinu. 

 Orgány valné hromady jsou: 

Předsedající (člen rady, obvykle předseda). Po zahájení valné hromady seznámí předsedající 

členy s návrhem na volbu mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, v případě 

volební valné hromady také volební komise a s programem valné hromady. Pokud nebude 

některý předložený návrh schválen, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly 

předloženy až do okamžiku případného schválení protinávrhu. V průběhu valné hromady 

předsedající otevírá a řídí diskusi a prohlašuje ji za ukončenou, řídí hlasování v průběhu 

jednání, uděluje slovo členům a hostům, navrhuje konečnou formulaci usnesení pro zápis. 

 

Mandátová komise ověřuje mandáty účastníků během prezence a usnášeníschopnost valné 

hromady, asistuje předsedajícímu při sčítání hlasů při veřejném hlasování. 

 

Zapisovatel zaznamenává průběh jednání, zapisuje návrhy a protinávrhy, výsledky hlasování 

a usnesení, v závěru jednání valné hromady představuje návrh zápisu. 

 

Ověřovatel zápisu potvrzuje správnost zápisu. 

 

Volební komise představuje návrh kandidátů, sčítá odevzdané volební lístky, ověřuje platnost 

odevzdaných volebních lístků, vyhlašuje výsledek voleb 



 

 Členové mají právo požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení, které jsou 

předmětem jednání valné hromady. Pokud není na dotaz možné zodpovědět na místě, 

zaznamená se do zápisu včetně jména člena, který dotaz vznesl. Předsedající zajistí 

písemnou odpověď do 15 dnů po konání valné hromady.  

 Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách MAS. Ve výhradní pravomoci valné 

hromady je:              

- zřizovat povinné orgány MAS a volit členy těchto orgánů, stanovovat jejich 

počet 

- schválení stanov MAS včetně jejich změn,  

- rozšíření územní působnosti MAS, 

- stanovení výše členských příspěvků, 

- schválení rozvojové koncepce a strategie MAS, 

- schvalování  SCLLD               

- schválení rozpočtu MAS na daný rok, schválení výroční zprávy a schválení 

zprávy o hospodaření za daný rok, 

- zodpovídat za distribuci veřejných prostředků a za provádění SCLLD v území 

MAS, 

- valná hromada rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS. 

 

 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž každý 

člen má na valné hromadě 1 hlas. 

 Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o předloženém návrhu, pak o protinávrzích v 

pořadí, v jakém byl předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších 

návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu se už nehlasuje. 

 Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech usnesením. Hlasování probíhá 

aklamací (jako veřejné). 

 Z jednání valné hromady je pořizován zápis. Zápis je archivován a na vyžádání člena 

je mu poskytnuta kopie (fyzicky, poštou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednací řád byl schválen valnou hromadou dne 30. 11. 2017 

 
 

 
 
 

 


