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JEDNACí ŘÁD
Řídícíhov boru MAP
pro projekt ,,Podpora vzdětávání - MAP oRP Světlá nad Sázavou"
čÁsr l.
ogecÍ{Á

usrRnovení

.

1.
2.

čtánek r
Úvodní ustanovení
Jednací ráo Řioicino v' boru MAP (dále jen ,,Jednaci raa Řioiciho v' boru") se vydává
v návaznosti na Statut Řídícítrou boru MAP (dále jen ,,Řídícírn bor").
Jednací ád Řídícíhou boru stanovuje zp sob svolávání, časti, jednánía hlasování Řiaícitro

v'boru.

čÁsr lt.

Ónnosr

článek z
Svolání jednání

1.
2.

3.

4.

P edseda Říaicítro v, boru navrhuje program a stanovuje datum jednání Říaícitro v boru.
Datum a p edběžn' program Řidicino v' boru se musí zve ejnit nejpozději 10 kalendá ních dnrl
p ed jednáním Řídícíhov' boru.
čten Říaícítrov, boru obdržípodklady pro jednání Říaicitro rn boru nejdéle 5 kalendá ních dn
p ed jejím zasedáním.
Podklady pro jednání Řídícítrov' boru vyhotovuje a rozesílá Realizačníb m projektu MAP'

článek 3
Účast na jednání

1.

z,
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4.

Jednání

se

častníminimálně nadpoloviční většina člen Řídícíhou boru.

ČlenovéŘiaicítro v, boru jsou povinni ričastnit se jednání Řioicítro rn boru a o závěrech
p ijímanr ch ke kaŽdému p ípadu rozhodovat formou konsensu.
mimo zasedání, a to
Řioici vribor mťržehlasovat i prost ednictvím metody per rollam
nejčastěji prost ednictvím korespondence emailem.
jestli
Pokud se člen Řioícího vriboru nem že z častnit jednání Řídícíhovr boru, dále oznámí,
posla l za sebe zplnomocněného zástupce.
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projektu
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čtánek 4

1.
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3.

4'

Jednání Řídícíhov boru
p
Jednání Řidicítro v' boru ídí edseda Řídícíhov' boru.
Řioicivyuor1e usnášeníschopn', pokud je p ítomna nadpolovičnívětšinačlen Řídícíhov' boru.
Zjednání Říaícítrov' boru je vždy po ízen písemn' zápis, kten vyhotovuje Reatizačnít m
projektu MAP. Součástízápisu je prezenčnílistina p ítomnr ch.
Zápis z jednání Řídícítrov' boru je rozeslán všem členrim vždy nejpozději do 15 pracovních dní
od data uskutečněníjednání.
.

čÁsr lll.
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čtánek s

P ijetí a změny Jednacího ádu
P ijetí a změny Jednacího ádu mohou b't činěny pouze formou usnesení, které p ijme Řídíctvybor.
čtánek s
Závěrečné ustanovení
Tento Jednací ád Řídícíhov, boru nab'vá rjčinnosti dnem schválení Řídícíhov' boru na svém zasedání.
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,,Podpora vzděl v ní - MAP oRP Světl nod 1 zovou",
reg. čísloprojektu : Cz.02.3.68/0.0/0.0/15-005/0oo0287

