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čtánek l
Úvodní ustanovení

Jednací řád pracovních skupin (dále jen ,,Jednací řád") pro komunitní plánování sociálních služeb (dále jen ,,KPss')
je vnitřním předpisem pracovních skupin (dále jen ,,PS") komunitního plánování sociálních služeb, který upravuje
přípravu, obsah jednání, způsob usnášenía hlasování a zajišťování úkolů Ps KPss.

článek ll
Svolání jednání pracovních skupin

1. Jednání PS se koná dle potřeby, nejméně 4x ročně.
2. Jednání PS svolává koordinátor KPSS po domluvě s vedoucí/vedoucím PS a odborným garantem.

V nepřítomnosti koordinátora svolává jednání vedoucí PS, případně jiný pověřený člen PS.

3. Jednáníse svolává pozvánkou zaslanou e-mailem, kterou vyhotovuje a rozesílá koordinátor KPss či

vedoucí Ps KPss tak, aby ji členové obdrželi nejpozději 7 kalendářních dní před jednáním. Pozvánka musí
obsahovat, kromě místa a doby, také program jednání. K pozvánce se připojují materiály k projednání (pokud

nebyly členům doručeny dříve).
4. Program jednánízpracovává vedoucí PS, případně člen PS pověřený vedoucím.
5. Na jednání pracovních skupin jsou zvánijejí členové, případně hosté.

článek tlt
Průběh jednání pracovních skupin

1. Vedoucí PS vede jednání PS a řídí průběh diskuse. Právo na účast v diskusi lze omezit délkou diskusního
příspěvku. Diskuse je součástí každého bodu programu, mohou se jí účastnit všichni členové PS, včetně hostů.

2. V nepřítomnostivedoucího řídí jednání člen PS pověřený vedoucím, případně koordinátor KPSS.

3. Z jednání PS může b'Ít se souhlasem všech zástupců členů pořízen zvukový záznam.
4. Pracovnískupina je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpolovičnívětšina všech zástupců členů PS.

5. Hlasují pouze členové PS. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů PS.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucího.
6. Z jednání se pořizuje vždy písemný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá koordinátor, případně určený člen PS

7. Jednání PS jsou neveřejná. Závéry, včetně poměru hlasování, jsou veřejné.

čtánek tV
Zápis z jednání pracovních skupin

1. Z jednání PS je pořizován písemný zápis, ktený podepisuje vedoucí PS.

2.Zápisje zástupcům PS rozeslán e-mailem do 14 dnů v elektronické formě a zároveň zveřejněn na webových
stránkách MAS www'mashlinecko.cz pod logem projektu. Za rozeslánízápisu odpovídá koordinátor KPSS.

3' Zápis z jednání PS musíobsahovat dohodnuté závěry a výsledky hlasování, úkoly a odpovědnost
zástupců členů PS.

4. K zápisu se přikládá prezenčnÍ listina.

"Tento projek je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zoměstnanost
a qtótního roznnř'ht č.R."



č!ánekv
Závěrečná ustanovení

1. Jednací řád je přístupný veřejnosti na inteinetové stránce www.maslinecko.cz pod logem projektu.
2. Změny a dopIňky Jednacího řádu podléhají schvátení Řídící skupiny.

W
Za realizátora projektu

"Tento projekt je finoncován z prostředkú Evropského sociólního fondu prostřednictvím operačního progromu zaměstnonost
o stótního rozpočtu ČR."
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