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Jednací řád 

monitorovacího výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Jednací řád monitorovacího výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

(dále jen monitorovací výbor) upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování 

monitorovacího výboru a plnění jeho usnesení. 

 

II. Základní ustanovení 

 

1. Monitorovací výbor je nepovinným orgánem místní akční skupiny pro kontrolu realizovaných 

projektů. 

2. Monitorovací výbor má tři členy, které jmenuje sněm MAS ze zástupců partnerů MAS a jejich 

odborná a charakterová kvalita zajistí nejlepší a nejprůhlednější kontrolu realizace projektů. 

Dobu mandátu členů výboru je zpravidla na tři roky. Opakované jmenování je možné. 

3. Pozvánka s termínem, časem konání, místem konání musí být vyvěšen nejdéle 7 dní před 

konáním monitorovacího výboru na www.kjh.cz. Informace o konání jednání bude zaslána na 

kontaktní mail, který je uvedený v Rámcové partnerské smlouvě.  

4. Program s materiály k jednání musí být vyvěšeny na www.kjh.cz nejdéle 3 dny před konáním 

jednání.  

 

III. Jednání monitorovacího výboru 

 

1. Činnost monitorovacího výboru řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který svolává a 

řídí jeho jednání. 

2. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Přílohou je prezenční listina. 

3. V zápise se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a 

výsledky hlasování, přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo jednání, zásadní 

obsah diskuse, závažná vystoupení a podané návrhy. Pokud o to partner požádal, je v zápisu 

uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení. 

4. Originál zápisu z jednání sněmu je uložen v kanceláři MAS, kde do něho mohou nahlížet 

partneři MAS. Za obsah zápisu odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. 

Elektronická forma zápisu je nejpozději do 14 dnů po jednání zveřejněna na internetové 

stránce MAS. 
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IV. Kompetence monitorovacího výboru 

 

1. Monitorovací výbor zejména: 

a) aktivně monitoruje realizované projekty, 

b) kontroluje plnění podmínek prováděných projektů, 

c) zpracovává podklady z monitoringu realizovaných projektů pro jednání sněmu, 

programového a kontrolního výboru, 

d) zpracovává znění opatření vedoucích k naplnění SCLLD. 

 

V. Závěrečné ustanovení 

 

1. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu schvaluje sněm MAS. 

 

 

Jednací řád monitorovacího výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byl schválen 

a nabývá účinnosti dne 5. 2. 2015. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

předseda monitorovacího výboru 

 

V Úpici, 6. 2. 2015 
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