
J E D N A C Í   Ř Á D 

Fóra Strategického plánu LEADER (FSPL). 
 

 

Nejvyšším orgánem MAS Třešťsko je Fórum Strategického plánu LEADER (FSPL). 

K nastavení režimu svého fungování schválilo FSPL tento Jednací řád FSPL  

 

   Úvodní ustanovení 

 

1. FSPL se schází dle potřeby. Jeho zasedání svolává rozhodovací orgán minimálně 

jedenkrát ročně.  

 

2. Do působnosti FSPL náleží: 

a. schválení jednacího řádu FSPL 

b. rozhodování ve věcech orgánů MAS  

i. rozhodování o počtu členů orgánů MAS,  

ii. rozhodování o působnosti a pravomoci orgánů MAS,  

iii. volba a odvolání členů orgánů MAS a rozhodování způsobu jednání těchto 

orgánů, 

c. schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS a její předložení SR 

k zapracování do výroční zprávy společnosti, 

d. rozhodování o zrušení MAS,  

e. projednání SCLLD, způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových 

kritérií pro výběr projektů, projednání rozpočtu MAS; předložení projednaných 

materiálů se stanoviskem FSPL ke schválení rozhodovacímu orgánu.  

 

 

Článek l 

Pracovní předsednictvo 

 

V čele jednání Fóra strategického plánu LEADER (FSPL) jako nejvyššího orgánu je pracovní 

předsednictvo. Pracovní předsednictvo se volí při každém zasedání FSPL z partnerů MAS. 

Z titulu funkce je v pracovním předsednictvu předseda MAS.  Pracovní předsednictvo má 3 

členy. 

 

 

Článek 2 

 

1. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího FSPL. Předsedajícím je 

zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 

2. Předsedající uděluje a odnímá v diskuzi slovo jednotlivým partnerům a činí podle 

rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 

 

 

Článek 3 

Průběh jednání FSPL 

 

1. Každý partner má jako účastník FSPL právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy 

pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a 



komisím podněty a připomínky. Diskusní příspěvek nesmí být delší než 5 minut. 

Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v 

případě, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží 

přítomné. 

 

2. Každý partner je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují 

partneři. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných partnerů. 

 

 

Článek 4 

Mandátová, volební a návrhová komise 

 

1. FSPL volí mandátovou a volební komisi, která má nejméně 3 členy. FSPL volí rovněž 

návrhovou komisi, která má 3 členy.  

 

2. Ke zvolení člena komise stačí souhlas nadpoloviční většina partnerů.  

 

3. Mandátová a volební komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení 

přítomných partnerů a zjišťuje, zda je FSPL způsobilé se usnášet při zachování pravidla 

dle odst.4. 

 

4. Zjistí-li m andátová a volební komise, že se nedostavil dostatečný počet partnerů, aby 

každý z nich mohl mít jeden hlas a současně bylo zachováno pravidlo, že veřejný sektor 

ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv, provádí 

přepočet hlasů podle instruktážních materiálů Státního zemědělského intervenčního fondu. 

Při přepočteném počtu hlasů nemusí mít každý člen jeden hlas.  

 

5. Návrhová komise tvoří zápis z FSPL a předkládá znění návrhu usnesení, není-li navržen 

přímo pracovním předsednictvem nebo diskutujícím. Komise zvolí ze svého středu člena, 

který návrhy komise přednese. 

 

 

Článek 6 

Způsob hlasování FSPL 

 

FSPL je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. O předložených 

návrzích rozhodují členové veřejným hlasováním, a to v pořadí od posledního pozměňovacího 

návrhu. K platnosti usnesení FSPL je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny všech  

přítomných členů. 
 

 


