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Statut a jednací řád kontrolní komise
Čl. I
Statut kontrolní komise
1. Kontrolní komise je povinný orgán volený valnou hromadou. Členové kontrolní komise musí být
voleni z členů MAS.
2. Kontrolní komise je volena na dobu pěti let, má minimálně tři členy, přičemž jejími členy nemohou
být členové jiného povinného orgánu. Kontrolní orgán volí předsedu z řad svých členů.
3. 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.
4. Je-li členem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná. Totéž platí pro
zástupce právnické osoby. Každý člen kontrolní komise je povinen podepsat čestné prohlášení.
5. Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem spolku, zodpovídá se valné hromadě, které
jednou ročně podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
6. Do kompetence kontrolní komise spadá:
a. projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
b. kontrola plnění usnesení všech orgánů spolku, stanov a dalších předpisů spolku,
c. dohled nad činností MAS v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS
a SCLLD,
d. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činností MAS
a kontrola obsažených údajů,
e. kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování včetně vyřizování
odvolání žadatelů proti výběru MAS,
f. monitoring a hodnocení SCLLD,
g. svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to
vyžadují zájmy MAS.
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Čl. II
Jednací řád kontrolní komise
1. Jednací řád stanovuje způsob jednání kontrolní komise.
2. Kontrolní komisi svolává předseda, a to minimálně sedm dní před konáním kontrolní komise.
Předseda řídí zasedání.
3. V úvodu zasedání jsou členové seznámeni s obsahem jednání, dále je ustanoven minimálně
jeden ověřovatel zápisu a zapisovatel. Ze zasedání je pořizován zápis.
4. Kontrolní komise se schází dle potřeby, minimálně jedenkrát ročně a dále tehdy, požádá-li o to
kterýkoli člen kontrolní komise.
5. Člen kontrolní komise se může zúčastnit zasedání výběrové komise. Na zasedání výběrové
komise nemá hlasovací práva, plní funkci metodika komise a kontroluje způsob výběru projektů.
6. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů
orgánu rovné.
7. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval,
jeho odchylný názor.
8. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah
rozhodnutí.
9. Originál zápisu ze zasedání je v úplném znění uložen v sídle spolku. Zápis je taktéž zveřejněn na
internetových stránkách MAS.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Statut a jednací řád Kontrolní komise MAS Lašsko, z. s. byl schválen na zasedání Valné hromady
MAS Lašsko, z. s. dne 19. 11. 2015, s účinností od 19. 11. 2015.
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