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Jednací řád  
Řídícího výboru Místního akčního plánu  

rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

(MAP ORP Hlinsko II) 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II (dále pouze 

MAP ORP Hlinsko II) se vydává podle Statutu Řídícího výboru. 

2. Jednací řád upravuje zejména strukturu, svolávání účasti, jednání a hlasování Řídícího výboru. 

3. Jednací řád schvalují zástupci Řídícího výboru na svém prvním zasedání. 

 

Článek 2 

Struktura Řídícího výboru 

1. Zástupci členů Řídícího výboru:  

 vyslovili písemný souhlas s členstvím v Řídícím výboru, 

 účastní se jednání Řídícího výboru, 

 vznáší připomínky a návrhy, 

 hlasují, 

 navrhují nové členy a odvolání členů, 

 navrhují předsedu a odvolání předsedy. 

2. Předseda Řídícího výboru: 

 je volen členy Řídícího výboru, 

 vede jednání Řídícího výboru, 

 řídí hlasování Řídícího výboru, 

 podepisuje rozhodnutí Řídícího výboru, 

 reprezentuje partnerství, 

 má rozhodovací pravomoc v případě rovnosti hlasů, 

 může odstoupit bez udání důvodu. 

3. Projektový manažer:  

 svolává jednání Řídícího výboru, 

 navrhuje program jednání, 

 zajišťuje zápis z jednání Řídícího výboru. 

4. Koordinační manažer: 

 zastupuje manažera Řídícího výboru v případě jeho nepřítomnosti. 
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Článek 3 

Svolání jednání Řídícího výboru 

1. Jednání Řídícího výboru svolává Projektový manažer podle potřeb, nejméně však jednou za rok. 

2. Zástupci členů Řídícího výboru mohou požádat Projektového manažera o svolání mimořádného 

Řídícího výboru. 

3. Program jednání navrhuje Projektový manažer ve spolupráci se zástupci jeho členů a v souladu 

s harmonogramem tvorby MAP ORP Hlinsko. 

4. Jednání se svolává 10 dnů předem. 

5. Pozvánka s programem jednání je zástupcům členů Řídícího výboru zaslána e-mailem. 

6. Podklady pro jednání zpracovávají zástupci pracovních skupin, každý podle své odbornosti. 

Projektový manažer/koordinační manažer následně podklady zkompletuje a rozešle členům Řídícího 

výboru. 

 

Článek 4 

Jednání Řídícího výboru 

1. Jednání Řídícího výboru vede předseda Řídícího výboru, za jeho nepřítomnosti jím určený zástupce 

člena Řídícího výboru. 

2. Řídící výbor může projednat věc, která není na programu jednání, souhlasí-li většina přítomných 

zástupců členů Řídícího výboru. 

3. Z jednání Řídícího výboru může být se souhlasem všech zástupců členů pořízen zvukový záznam. 

4. Zástupci členů Řídícího výboru mohou v případě závažných důvodů vyslat na jednání Řídícího výboru 

svého určeného náhradníka, který má stejná hlasovací a spolurozhodovací práva. 

5. Ve výjimečných případech nepřítomnosti zástupce člena Řídícího výboru může být tento požádán 

o písemné vyjádření k předloženým bodům programu nejpozději jeden den před jednáním Řídícího 

výboru. 

6. Podle řešené problematiky mohou být na jednání Řídícího výboru přizváni hosté, návrh hostů musí 

být manažerovi předložen nejpozději 2 dny před jednáním Řídícího výboru. 

7. Zástupci realizačního týmu plní roli sekretariátu Řídícího výboru MAP ORP Hlinsko II. 

 

Článek 5 

Hlasování a rozhodování Řídícího výboru 

1. Hlasování řídí předseda Řídícího výboru. 

2. Řídící výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech zástupců členů 

Řídícího výboru. 

3. Návrh je přijat, pokud je schválen nadpoloviční většinou všech přítomných zástupců členů Řídícího 

výboru. 

4. Každý zástupce člena Řídícího výboru má 1 hlas. 

5. V případě nepřítomnosti zástupce člena Řídícího výboru hlasovací právo přechází na jeho 

náhradníka. 




