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Statut a jednací řád rady  
 

Čl. I 
Statut rady  

 
1. Rada spolku je rozhodovacím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.  
 

2. Členové rady musí být voleni z členů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových 
skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Členství v radě vzniká volbou na valné 
hromadě na základě návrhu některého z členů. Nově zvolený člen rady má právo se dobrovolně 
rozhodnout, zda s volbou souhlasí. 

 
3. Rada má nejméně pět členů. Z řad svých členů volí předsedu spolku a minimálně jednoho 

místopředsedu.  
 

4. Funkční období členů rady je pětileté, opětovné zvolení je možné.  
 

5. Je-li členem rady fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná. Totéž platí pro zástupce 
právnické osoby. Každý člen rady je povinen podepsat o tomto čestné prohlášení. 

 
6. Do kompetence rady spadá zejména:  

 
a. volba předsedy a místopředsedy spolku (statutárního orgánu),  
b. schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem 

pro realizaci SCLLD (tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku 
pracovního poměru), 

c. schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr 
projektů, 

d. schvalování výzev k podávání žádostí, 
e. schvalování projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu 

výběrové komise, 
f. koordinace činnosti spolku,  
g. zpracování podkladů pro rozhodnutí valné hromady,  
h. rozhodování o přijetí a vyloučení za člena spolku, 
i. svolává valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně, pokud tak neučiní předseda (případně 

místopředseda v jeho zastoupení). 



 
MAS Lašsko, z. s.  
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz 
 
 
 

Čl. II 
Jednací řád rady  

 
1. Jednací řád stanovuje způsob jednání rady. 

 
2. Zasedání rady svolává a řídí předseda. Rada se schází dle potřeby a dále tehdy, požádá-li o to 

kterýkoli člen rady. 
 

3. V úvodu zasedání rady je schválen program zasedání, ustanoven minimálně jeden ověřovatel 
zápisu. Ze zasedání je pořizován zápis, který pořizuje předseda, pokud nepověří zapisováním 
jiného člena, zapisovatele.  

 
4. Předseda oznámí počet přítomných členů s hlasem rozhodujícím a skutečnost, zda je rada 

usnášeníschopná. 
 

5. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Pro přijetí 
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo všech členů 
tohoto orgánu rovné.  

 
6. Předseda ukončí zasedání rady, není-li rada usnášeníschopná. Není-li rada schopna usnášet se, 

je rozpuštěna a svolána nová rada v nejbližší možné době.  
 

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. 

 
8. Hlasování je veřejné, členové dávají najevo svůj hlas “pro”, “proti”, nebo “zdržel se hlasování” 

zvednutím ruky. Výsledek hlasování oznámí předseda, příp. zapisovatel. 
 

9. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval, 
jeho odchylný názor. 

 
10. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn se dozvědět se obsah 

rozhodnutí.  

 
11. 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 Rady 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 

 


