
 

JEDNACÍ  ŘÁD  VALNÉ  HROMADY  MAS  VODŇANSKÁ RYBA 

 

Čiﾐﾐost MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ふdále jeﾐ „spolek“ぶ se řídí staﾐo┗aﾏi spolku. Jedﾐáﾐí ﾐej┗┞ššího 
orgáﾐu spolku upra┗uje teﾐto jedﾐaIí řád.  

Valná hromada 

1. PůsoHﾐost Valﾐé hroﾏad┞ 

 Valﾐá hroﾏada je ﾐej┗┞ššíﾏ orgáﾐeﾏ spolku. Je t┗ořeﾐa ┗šeﾏi čleﾐ┞ spolku. Její jedﾐáﾐí 
s┗olá┗á Prograﾏo┗ý ┗ýHor prostředﾐiIt┗íﾏ předsed┞ a to ﾐejﾏéﾐě d┗akrát ročﾐě. 
Prograﾏo┗ý ┗ýHor je po┗iﾐeﾐ s┗olat ﾏiﾏořádﾐé jedﾐáﾐí Valﾐé hroﾏad┞ pokud o to 
alespoň čt┗rtiﾐa čleﾐů spolku píseﾏﾐě požádá a to do ンヰ dﾐů od doručeﾐí žádosti 
předsedo┗i Prograﾏo┗ého ┗ýHoru. Případﾐé host┞ ﾐa jedﾐáﾐí z┗e předseda spolku. 

 Valﾐá hroﾏada: 
aぶ rozhoduje o zﾏěﾐě staﾐo┗ spolku,  
Hぶ sIh┗aluje ┗ýročﾐí zprá┗u o čiﾐﾐosti spolku,  
Iぶ sIh┗aluje zprá┗u o hospodařeﾐí spolku, 
dぶ sIh┗aluje rozpočet spolku a ročﾐí uzá┗ěrku hospodařeﾐí 
eぶ sIh┗aluje kritéria ┗ýHěru projektů, 
fぶ rozhoduje o přijetí a o ┗┞loučeﾐí čleﾐů, o ukoﾐčeﾐí a záﾐiku čleﾐst┗í, 
gぶ rozhoduje o ┗ýši čleﾐskýIh příspě┗ků,  
hぶ ┗olí a od┗olá┗á čleﾐ┞ Prograﾏo┗ého ┗ýHoru,  
iぶ ┗olí a od┗olá┗á čleﾐ┞ VýHěro┗é koﾏise, 
jぶ ┗olí a od┗olá┗á čleﾐ┞ Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru,  
kぶ rozhoduje o počtu čleﾐů Prograﾏo┗ého ┗ýHoru, VýHěro┗é koﾏise a Moﾐitoro┗aIího a 
koﾐtrolﾐího ┗ýHoru, 
l) schvaluje rozvojovou strategii, 

ﾏぶ rozhoduje o zrušeﾐí spolku či jeho přeﾏěﾐě, 
ﾐぶ sIh┗aluje jedﾐaIí řád a další ┗ﾐitřﾐí předpis┞ spolku, 
oぶ rozhoduje o ┗šeIh dalšíIh otázkáIh, které si k rozhodo┗áﾐí ┗┞hradí. 
 

ヲ. Přípra┗a ﾐa jedﾐáﾐí Valﾐé hroﾏad┞ 

 Poz┗áﾐku ﾐa jedﾐáﾐí Valﾐé hroﾏad┞ rozesílá Prograﾏo┗ý ┗ýHor prostředﾐiIt┗íﾏ 
předsed┞ spolu s prograﾏeﾏ ﾐejﾏéﾐě ヱヰ dﾐí před koﾐáﾐíﾏ jedﾐáﾐí. )ﾏěﾐa prograﾏu či 
doplﾐěﾐí ﾐo┗ýIh Hodů do prograﾏu je ﾏožﾐé, ┗┞slo┗í-li s tíﾏ souhlas ﾐadpolo┗ičﾐí 
┗ětšiﾐa přítoﾏﾐýIh čleﾐů spolku. 

 



3. PrůHěh jedﾐáﾐí Valﾐé hroﾏad┞: 
 Jedﾐáﾐí řídí zpra┗idla předseda spolku podle sIh┗áleﾐého prograﾏu. 
 Z jedﾐáﾐí je pořizo┗áﾐ zápis, pro teﾐto účel je ┗žd┞ určeﾐ zapiso┗atel a sIh┗áleﾐ ﾏiﾐ. 

jedeﾐ o┗ěřo┗atel zápisu, který zápis podepisuje. )ápis je ┗┞hoto┗eﾐ zapiso┗ateleﾏ do ヱヰ 
praIo┗ﾐíIh dﾐů od skoﾐčeﾐí jedﾐáﾐí a po jeho podepsáﾐí je z┗eřejﾐěﾐ ﾐa ┘eHo┗é stráﾐIe 
MAS. 

 Po zahájeﾐí jedﾐáﾐí je z┗oleﾐa ﾐá┗rho┗á koﾏise, ┗ případě, že jsou Hodeﾏ prograﾏu 
volby do orgáﾐů spolku, také ┗oleHﾐí koﾏise. 

 Ke každéﾏu Hodu jedﾐáﾐí se ┗ede rozpra┗a ふdiskuzeぶ. Rozpra┗u je ﾏožﾐé ukoﾐčit po 
předﾐeseﾐí příspě┗ků ┗šeﾏi přihlášeﾐýﾏi, pokud se Valﾐá hroﾏada hlaso┗áﾐíﾏ 
ﾐerozhodﾐe rozpra┗u ukoﾐčit. Každý účastﾐík ﾏá prá┗o podat píseﾏﾐou připoﾏíﾐku 
k projedﾐá┗aﾐé ┗ěIi, pokud ﾏu tíﾏto rozhodﾐutíﾏ ﾐeH┞lo uﾏožﾐěﾐo ji předﾐést. Tato 
připoﾏíﾐka se staﾐe ﾐedílﾐou součástí zápisu. 

 Rozpra┗u řídí předsedajíIí, který ji ukoﾐčí, ﾐejsou-li další ┗ěIﾐé připoﾏíﾐk┞ ﾐeHo ﾐá┗rh┞. 
Je-li ┗zﾐeseﾐ ﾐá┗rh ﾐa zﾏěﾐu usﾐeseﾐí, zforﾏuluje ﾐá┗rho┗á koﾏise ﾐá┗rh ﾐo┗ého zﾐěﾐí 
usﾐeseﾐí, o kteréﾏ se Hude hlaso┗at. Nejpr┗e se ┗žd┞ hlasuje o protiﾐá┗rhu usﾐeseﾐí. 

 V rozpra┗ě ┗┞stupují zúčastﾐěﾐí ┗ pořadí, ┗ jakéﾏ se přihlásili. Nikdo, koﾏu předsedajíIí 
ﾐeudělit slo┗o, ﾐeﾏůže ┗┞stoupit.  

 Časo┗ý liﾏit pro diskusﾐí příspě┗k┞ je staﾐo┗eﾐ ﾐa ﾏa┝. ン ﾏiﾐut┞ pro jedﾐoho čleﾐa 
k jedﾐoﾏu projedﾐá┗aﾐéﾏu Hodu. 
 

4. Rozhodo┗áﾐí Valﾐé hroﾏad┞: 
 VolH┞ čleﾐů Prograﾏo┗ého ┗ýHoru, VýHěro┗é koﾏise a Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího 

┗ýHoru jsou ┗žd┞ tajﾐé. O forﾏě ostatﾐíIh hlaso┗áﾐí rozhodﾐe Valﾐá hroﾏada.  
 Valﾐá hroﾏada je usﾐášeﾐísIhopﾐá, je-li přítoﾏﾐá ﾐadpolo┗ičﾐí ┗ětšiﾐa čleﾐů. 

Rozhodﾐutí je přijato, hlaso┗ala-li pro ﾐěj ﾐadpolo┗ičﾐí ┗ětšiﾐa přítoﾏﾐýIh čleﾐů.  
Rozhodﾐutí o přijetí a ┗┞loučeﾐí čleﾐa spolku je platﾐé, hlasují-li pro ﾐě ┗šiIhﾐi přítoﾏﾐí 
čleﾐo┗é spolku. Rozhodﾐutí o zﾏěﾐě staﾐo┗ spolku a zrušeﾐí spolku je přijato, jestliže 
pro ﾐěj hlasují alespoň d┗ě třetiﾐ┞ ┗šeIh čleﾐů spolku.  

 Neﾐí-li Valﾐá hroﾏada sIhopﾐa usﾐášet se, koﾐá se po půl hodiﾐě od ukoﾐčeﾐí jedﾐáﾐí 
Valﾐé hroﾏad┞ ﾐáhradﾐí Valﾐá hroﾏada se shodﾐýﾏ prograﾏeﾏ. Tato Valﾐá hroﾏada 
je usﾐášeﾐísIhopﾐá Hez ohledu ﾐa počet přítoﾏﾐýIh. 

 Při hlaso┗áﾐí jsou hlaso┗aIí prá┗a ﾐasta┗eﾐa tak, aH┞ ﾐa rozhodo┗aIí úro┗ﾐi aﾐi ┗eřejﾐé 
orgáﾐ┞ aﾐi žádﾐá z jedﾐotli┗ýIh zájﾏo┗ýIh skupiﾐ ﾐeﾏěla k dispoziIi ┗íIe ﾐež ヴ9 % 
hlaso┗aIíIh prá┗. ) těIhto dů┗odů každý čleﾐ defiﾐuje příslušﾐost pouze k jedﾐé 
zájﾏo┗é skupiﾐě. V případě, že ﾐěkterá ze zájﾏo┗ýIh skupiﾐ H┞ ﾏěla při rozhodo┗áﾐí 
┗íIe jak ヴ9% hlaso┗aIíIh prá┗, Hudou t┞to hlas┞ pro zajištěﾐí oHjekti┗it┞ přepočítáﾐ┞ dle 
doporučeﾐé ﾏetodik┞. 

 Po ukoﾐčeﾐí hlaso┗áﾐí předsedajíIí ┗┞hlásí ┗ýsledk┞ s tíﾏ, že ozﾐáﾏí počt┞ hlasů 
ode┗zdaﾐýIh pro ﾐa┗ržeﾐé usﾐeseﾐí, proti ﾐa┗ržeﾐéﾏu usﾐeseﾐí a počet přítoﾏﾐýIh, 
kteří se zdrželi hlaso┗áﾐí. 



 

5. Hlaso┗áﾐí ┗alﾐé hroﾏad┞ ﾏůže Hýt ┗edeﾐo „per rollaﾏ“ ふelektroﾐiIkou poštou, 
korespoﾐdeﾐčﾐěぶ: 
 iﾐiIiátor hlaso┗áﾐí je po┗iﾐeﾐ při elektroﾐiIké koﾏuﾐikaIi ふe-ﾏailぶ ┗žd┞ „Požado┗at 

pot┗rzeﾐí o přečteﾐí“ 

 lhůta pro odpo┗ědi ﾐa otázk┞ je třídeﾐﾐí ふン kaleﾐdářﾐí dﾐ┞ぶ 
 každý z účastﾐíků hlaso┗áﾐí je po┗iﾐeﾐ při elektroﾐiIké koﾏuﾐikaIi ふe-ﾏailぶ ┗žd┞ při s┗é 

odpo┗ědi zadat „Odpo┗ědět ┗šeﾏ“, ted┞ touto Iestou zajistit, aH┞ jeho e- ﾏail oHdrželi i 
┗šiIhﾐi ostatﾐí adresáti přijatého e-ﾏailu ふúčastﾐíIi hlaso┗áﾐíぶ 

 hlaso┗áﾐí „per rollaﾏ“ je píseﾏﾐě zazﾐaﾏeﾐáﾐo do zápisu ﾐejHližší sIhůze ┗alﾐé 
hroﾏad┞, podklad┞ do zápisu předá předseda. 

 

Teﾐto JedﾐaIí řád H┞l sIh┗áleﾐ Valﾐou hroﾏadou dﾐe ヲヴ. ヲ. ヲヰヱヵ 

 


