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Statut a jednací řád valné hromady
Čl. I
Statut valné hromady
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, který je tvořen všemi členy MAS, přičemž veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku.
3. Do kompetence valné hromady spadá zejména:
a. schválení svého jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS,
b. rozhodování o změnách stanov spolku,
c. schvalování úkolů spolku pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti spolku, rozpočtu
a hospodaření MAS,
d. schvalování rozvojové strategie spolku (SCLLD1) a její změny,
e. zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti
MAS,
f. zřízení povinných orgánů (rozhodovací, kontrolní a výběrový orgán)
g. volba členů rady, kontrolní a výběrové komise, jejich počet, působnost a pravomoci,
způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
h. rozhoduje o zrušení členství,
i. rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,
j. rozhoduje o výši členských příspěvků.
Čl. II
Jednací řád valné hromady
1. Jednací řád stanovuje způsob jednání valné hromady.
2. Valnou hromadu svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada
svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů nebo kontrolní komise.
3. Zasedání je svoláno nejméně sedm dní před konáním valné hromady zasláním pozvánky. Z
pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.
4. Valnou hromadu řídí předseda nebo místopředseda spolku, v jejich nepřítomnosti jiný člen rady
(dále “předsedající”). Předsedající zahájí zasedání nejpozději 15 minut po stanoveném začátku
zasedání. Oznámí počet přítomných členů s hlasem rozhodujícím a skutečnost, zda je valná
hromada usnášeníschopná.
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5. V úvodu zasedání valné hromady je schválen program zasedání a ustanoveni dva ověřovatelé
zápisu a zapisovatel.
6. Předsedající ukončí valnou hromadu, není-li valná hromada usnášeníschopná. Není-li valná
hromada schopna usnášet se, je svolána náhradní valná hromada, a to do patnácti dnů od
předchozí valné hromady nebo lze hlasování provést per rollam. Program zasedání náhradní
valné hromady je shodný s programem řádné valné hromady. Přijetí rozhodnutí je možné za
účasti libovolného počtu členů. Při náhradním zasedání valné hromady platí, že veřejný sektor
ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
7. Každý člen – fyzická i právnická osoba má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární
zástupce nebo písemně pověřený zástupce – zmocněná fyzická osoba. Fyzická osoba hlasuje
osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. Hlasy všech hlasujících jsou si
rovny.
4. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Hlasování je veřejné. Členové valné hromady
s hlasem rozhodujícím dávají svůj hlas najevo zdvižením ruky “pro”, “proti” nebo “zdržel se
hlasování”. Výsledek hlasování oznámí předsedající zasedání, příp. zapisovatel.
5. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně
stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů. Ze
zasedání je pořizován zápis.
6. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval,
jeho odchylný názor.
7. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn se dozvědět se obsah
rozhodnutí.
8. Valná hromada může rovněž rozhodovat hlasováním per rollam (korespondenční hlasování)
pomocí technických prostředků (prostřednictvím internetu, např. e-mailu). Návrh věci k rozhodnutí
zašle předseda všem členům orgánu. Ve zprávě bude stanovena konečná lhůta pro zpětné
zaslání hlasování členů orgánu. Členové orgánu ve stanovené lhůtě sdělí své stanovisko, zda
hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či proti návrhu. Hlas člena, který se nevyjádřil per rollam,
není považován za zdržení se hlasování. Předseda může z vlastního podnětu nebo na žádost
některého ze členů orgánu hlasování pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na
nejbližší valné hromadě. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné
stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.
Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda a bude rozesláno členům nejvyššího orgánu
do třech pracovních dní. O hlasování per rollam zajistí předseda zápis, ke kterému bude
přiložena komunikace se členy. Zápis o hlasování per rollam bude zveřejněn na internetových
stránkách MAS a vytištěná verze uložena v sídle spolku.
9. Originál zápisu ze zasedání je v úplném znění uložen v sídle spolku. Zápis je taktéž zveřejněn na
internetových stránkách MAS.
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Čl. III
Závěrečné ustanovení
1. Statut a jednací řád Valné hromady MAS Lašsko, z. s. byl schválen na zasedání Valné hromady
MAS Lašsko, z. s. dne 19. 11. 2015, s účinností od 19. 11. 2015.

Ing. Dalibor Kvita
předseda spolku

