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čtánek I
Úvodní ustanovení

Jednací řád Řídící skupiny (dále jen ,,Jednací řád") pro komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je

vnitřním předpisem Řídící skupiny (dále jen ,,Řs"1, ktený upravuje přípravu, obsah jednání způsob usnášení
a hlasovánía zajišťování úkolů Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb.

č!ánek tt
Struktura Řídící skupiny

1. Zástupci členů ŘS:

vyslovili písemný souhlas s členstvím v ŘS, účastní se jednání ŘS, vznáší připomínky a návrhy, hlasují, navrhují

nové členy a odvolání členů, navrhují předsedu a odvolání předsedy.

2. Předseda ŘS:

je volen členy ŘS, vede jednání Řs, řídí hlasování ŘS, podepisuje zápis Řs, reprezentuje partnerství, má

rozhodovací pravomoc v případě rovnosti hlasů, může odstoupit bez udání důvodu.

3. Koordinační pracovník:

svolává jednání ŘS, navrhuje program jednání ŘS, zajišťuje zápis z jednání ŘS.

čtánek tIl.
Svolání jednání Řídící skupiny

1. Jednání ŘS svolává koordinační pracovník podle potřeb, nejméně však jednou za půl roku.

2. Zástupci členů ŘS mohou požádat koordinátora o svolánímimořádné ŘS.

3. Program jednání ŘS navrhuje koordinátor ve spolupráci se zástupcijeho členů a v souladu s harmonogramem

Norby KPSS Hlinsko.

4. Jednání ŘS se svolává nejméně 7 kalendářních dnů předem.

5. Pozvánka s programem jednání je zástupcům členů ŘS zaslána e-mailem.
6. Podklady pro jednání zpracovávají zástupci pracovních skupin, každý podle své odbornosti. Koordinátor

projektu následně podklady zkompletuje a rozeš|e členům ŘS.

čtánek !V.

Jednání Řídící skupiny

1. Jednání Řs vede předseda ŘS, za jeho nepřítomnostijím určený zástupce. Řs může projednat věc, která není na

programu jednání, souhlasí-li většina přítomných zástupců členů ŘS.

3. Z jednání Řs může být se souhlasem všech zástupců členů pořízen zvukoý záznam.

4. Zástupci členů ŘS mohou v případě závažných důvodů vyslat na jednání ŘS svého
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určeného náhradníka, ktený má stejná hlasovací a spolurozhodovací práva.

5. Ve výjimečných případech nepřítomnosti zástupce člena Řs může brýt tento požádán o písemné

vyjádřeník předloženým bodům programu nejpozdějijeden den před jednáním Řs.

6. Na jednání Řs jsou zvánijejí členové, případně členové pracovních skupin, případně hosté.

7. Zástupci realizačního týmu plní roli sekretariátu Řs KPss.

8. Jednání Řs jsou neveřejná. Závěry,včetně poměru hlasovánI jsou veřejné.

článek v.
Hlasování Řídící skupiny

1. Hlasování řídí předseda ŘS.

2. Řídící skupina je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpolovičnívětšina všech zástupců členů ŘS.

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

stanovisko člena ŘS se do zápisu uvádí jen na jeho uýslovnou žádost.

4. Každý zástupce člena ŘS má 1 hlas.

5. V případě nepřítomnosti zástupce člena ŘS hlasovací právo přechází na jeho náhradníka.

6. Hošté nemají hlasovací právo.

7. V případě rovnostihlasů rozhoduje hlas předsedy ŘS.

Zá pis .,"flll? ť.Lí s ku piny

1. Z jednání ŘS je pořizován písemný zápis, ktený podepisuje předseda ŘS.

2. Zápis je zástupcům členů rozeslán e-mailem do 14 dnů v elektronické formě a zároveň zveřejněn na webových

stránkách MAS www'mashlinecko'cz pod logem projektu. Za rozeslání zápisu odpovídá koordinátor KPSS.

3. Zápis z jednání ŘS musí obsahovat dohodnuté závěry a výsledky hlasování, úkoly a odpovědnost

zástupců členů ŘS, členů pracovních skupin a zástupců realizačního týmu.

4. K zápisu se přikládá prezenční listina.

čtánek Vll.
Závěrečná ustanovení

1. Jednací řád Řs nab'ývá účinnosti schválením členy ŘS KPss oRP HIinsko.

2. Všechny změny jednacího řádu ŘS podléhajíschválení členy ŘS KPss oRP Hlinsko.
3. Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce www.maslinecko.cz pod logem projektu.

Jednací řád Řídící skupiny byl odsouhlasen na jednání Řs dne.........id".l'.zp.t.d.

Předseda Řídící skupiny Za realizátora projektu
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