
 

JedﾐaIí řád MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru MAS Vodňaﾐská ryHa, z.s. 

Čl. ヱ 

Vyﾏezeﾐí čiﾐﾐosti MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru 

ヱ. Moﾐitoro┗aIí a koﾐtrolﾐí ┗ýHor je koﾐtrolﾐíﾏ orgáﾐeﾏ MAS. 

2. Svou čiﾐﾐost ┗┞koﾐá┗á ┗ rozsahu staﾐo┗eﾐéﾏ platﾐýﾏi staﾐo┗aﾏi spolku.  

ン. Ve ┗ěIi ┗┞řizo┗áﾐí od┗oláﾐí žadatelů ┗ ráﾏIi žádosti o přezkuﾏ hodﾐoIeﾐí projektu a stížﾐosti proti 
┗ýsledku ┗ýHěru projektů postupuje ┗ souladu s iﾐterﾐíﾏi postup┞ pro operačﾐí prograﾏ, kterého se 
od┗oláﾐí týká ┗┞praIo┗aﾐé MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.    

Čl. ヲ 

Svoláﾐí MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru 

ヱ. Moﾐitoro┗aIí a koﾐtrolﾐí ┗ýHor se sIhází podle potřeH┞, ﾐejﾏéﾐě ┗šak  ヱ┝ ročﾐě. 

ヲ. Jedﾐáﾐí Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru ﾏá prá┗o se účastﾐit s hlaseﾏ poradﾐíﾏ ┗edouIí 
zaﾏěstﾐaﾐeI pro realizaIi SCLLD. Jedﾐáﾐí Hez hlaso┗aIího prá┗a se zúčastﾐí zpra┗idla také praIo┗ﾐík 
kaﾐIeláře MAS po┗ěřeﾐý pro┗edeﾐíﾏ zápisu. 

ン. Čleﾐst┗í čleﾐů Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru je ﾐezastupitelﾐé. Neﾏůže-li se čleﾐ zúčastﾐit 
jedﾐáﾐí Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru, ozﾐáﾏí to předeﾏ předsedo┗i Moﾐitoro┗aIího a 
koﾐtrolﾐího ┗ýHoru s u┗edeﾐíﾏ dů┗odu s┗é ﾐeúčasti. 

ヴ. Moﾐitoro┗aIí a koﾐtrolﾐí ┗ýHor si ﾏůže přiz┗at ﾐa jedﾐáﾐí, aﾐeHo ﾐa jeho část, další hosty. Ti 

zpravidla, neodhlasuje-li to Moﾐitoro┗aIí a koﾐtrolﾐí ┗ýHor jiﾐak, ﾐejsou přítoﾏﾐi při hlaso┗áﾐí. 

ヵ. O účasti ﾐa jedﾐáﾐí Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru se pořizuje prezeﾐčﾐí listiﾐa 
s ┗lastﾐoručﾐíﾏ podpiseﾏ každého přítoﾏﾐého čleﾐa Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru. 
Prezeﾐčﾐí listiﾐa t┗oří přílohu zápisu z jedﾐáﾐí Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru. 

Čl. ン 

Jedﾐáﾐí MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru 

ヱ. Moﾐitoro┗aIí a koﾐtrolﾐí ┗ýHor jedﾐá podle předsedou připra┗eﾐého prograﾏu, který sIh┗aluje 
┗žd┞ ┗ ú┗odu jedﾐáﾐí. Doplňo┗at prograﾏ jedﾐáﾐí je ﾏožﾐé ┗žd┞ jeﾐ po ┗┞slo┗eﾐí souhlasu 
Moﾐitoro┗aIíﾏ a koﾐtrolﾐíﾏ ┗ýHoreﾏ. 

ヲ. Moﾐitoro┗aIí a koﾐtrolﾐí ┗ýHor jedﾐá zpra┗idla ﾐa základě píseﾏﾐýIh podkladů. Píseﾏﾐé ﾏateriál┞ 
určeﾐé pro jedﾐáﾐí Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru jsou rozesíláﾐ┞ ┗šeﾏ čleﾐůﾏ 



Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru ﾐejpozději ヵ dﾐů před dﾐeﾏ jedﾐáﾐí. )a rozesíláﾐí podkladů 
zodpo┗ídá ┗edouIí zaﾏěstﾐaﾐeI pro realizaIi SCLLD, přípra┗u ﾏateriálů koﾐzultuje s předsedou 
Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru. 

ン. Jedﾐáﾐí Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru řídí její předseda ﾐeHo ┗ jeho ﾐepřítoﾏﾐosti určí 
čleﾐo┗é Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru předsedajíIího jedﾐáﾐí. 

ヴ. Moﾐitoro┗aIí a koﾐtrolﾐí ┗ýHor je usﾐášeﾐísIhopﾐý, pokud je přítoﾏﾐa ﾐadpolo┗ičﾐí ┗ětšiﾐa čleﾐů, 
a sIh┗aluje rozhodﾐutí ﾐadpolo┗ičﾐí ┗ětšiﾐou ┗šeIh přítoﾏﾐýIh čleﾐů. Při hlaso┗áﾐí je hlaso┗aIí 
prá┗o čleﾐů ro┗ﾐé. 

ヵ. Hlaso┗áﾐí o předložeﾐéﾏ ﾐá┗rhu proHíhá tak, že ﾐejpr┗e se hlasuje o protiﾐá┗rhu, H┞l-li podáﾐ. 
Pokud protiﾐá┗rh ﾐeH┞l přijat, hlasuje se o pů┗odﾐě předložeﾐéﾏ ﾐá┗rhu. V případě, že H┞lo podáﾐo 
┗íIe protiﾐá┗rhů, hlasuje se o ﾐiIh ┗ opačﾐéﾏ pořadí, ﾐež ┗ jakéﾏ H┞l┞ podáﾐ┞. 

ヶ. Výsledek hlaso┗áﾐí ふpočet hlasů pro – proti - zdržel seぶ ┗četﾐě hlaso┗áﾐí o protiﾐá┗rzíIh se ┗žd┞ 
uveden v zápisu. 

Čl. ヴ 

Zápis z jedﾐáﾐí MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru 

ヱ. )ápis z každého jedﾐáﾐí pořizuje praIo┗ﾐík kaﾐIeláře MAS ふpřípadﾐě čleﾐ Moﾐitoro┗aIího a 
koﾐtrolﾐího ┗ýHoru, jehož určí předsedaぶ. )ápis o┗ěřuje předsedou určeﾐý čleﾐ Moﾐitoro┗aIího a 
koﾐtrolﾐího ┗ýHoru a poté jej předseda Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru podepíše. Tíﾏto 
okaﾏžikeﾏ se zápis stá┗á platﾐýﾏ dokuﾏeﾐteﾏ. 

ヲ. Má-li ﾐěkterý z čleﾐů Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru ┗ýhrad┞ proti zápisu, ozﾐáﾏí to ﾐa 
ﾐásledujíIíﾏ jedﾐáﾐí Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru. Jedﾐá-li se o ┗ěIﾐou připoﾏíﾐku, ﾐáﾏitku 
ke zﾐěﾐí usﾐeseﾐí apod., Moﾐitoro┗aIí a koﾐtrolﾐí ┗ýHor zaujﾏe k toﾏuto ﾐá┗rhu staﾐo┗isko jako 
k jakéﾏukoli jiﾐéﾏu ﾐá┗rhu ┗ jedﾐáﾐí. TeIhﾐiIké připoﾏíﾐk┞ jsou zapraIo┗áﾐ┞ do zápisu 
automaticky. 

ン. každý zápis ﾏá pořado┗é číslo ┗e t┗aru X/Y ふX je pořado┗é číslo zápisu, Y je kaleﾐdářﾐí rokぶ. 

ヴ. Každé usﾐeseﾐí ﾏá pořado┗é číslo ┗e t┗aru A/Y ふA je pořado┗é číslo usﾐeseﾐí Moﾐitoro┗aIího a 
koﾐtrolﾐího ┗ýHoru, Y je kaleﾐdářﾐí rok). 

5. V jedﾐotli┗ýIh HodeIh je zpra┗idla u┗edeﾐ terﾏíﾐ plﾐěﾐí. 

ヶ. )apiso┗atel zpraIuje zápis ﾐejpozději do ヱヰ dﾐů ode dﾐe jedﾐáﾐí Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího 
┗ýHoru. Po o┗ěřeﾐí je zápis uﾏístěﾐ ﾐa ┘eH MAS. 

Čl. ヵ 

Závěrečﾐé ustaﾐoveﾐí 

1. Teﾐto jedﾐaIí řád Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru ﾐaHý┗á platﾐosti a účiﾐﾐosti dﾐeﾏ jeho 
sIh┗áleﾐí Moﾐitoro┗aIíﾏ a koﾐtrolﾐíﾏ ┗ýHoreﾏ. 
 



SIh┗áleﾐo dﾐe ヱヲ. ヱヰ. ヲヰヱΑ  
 


