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Statut a jednací řád 

výběrové komise 

Místní akční skupiny LANŠKROUNSKO, z. s. 

 
 

ČI. 1 

Úvodní ustanovení 

 
Statut upravuje zejména způsob vzniku, složení a obsah činnosti výběrové komise Místní 

akční skupiny Lanškrounsko, z. s. (dále jako MAS Lanškrounsko). Jednací řád upravuje 

přípravu, svolání, průběh usnášení výběrové komise MAS Lanškrounsko.  
 

Část. I. 

Statut výběrové komise 

 
I.1 Výběrovou komisi zřizuje Valná hromada MAS Lanškrounsko jako orgán MAS 

Lanškrounsko s výběrovou funkcí.  

 

I.2 Výběrová komise je zodpovědná dle předem stanovených objektivních kritérií za 

hodnocení a předvýběr projektů k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

v územní působnosti MAS Lanškrounsko. Navrhuje pořadí projektů podle jejich přínosu 

k plnění záměrů a cílů SCLLD. Zpracovává samostatně nebo ve spolupráci s dalšími orgány a 

pracovními skupinami návrh výběrových kritérií a jejich výklad, provádí další související 

činnosti.  

 

I.3 Výběrová komise je zodpovědná za výběr dodavatelů aktivit k zabezpečování cílů MAS 

Lanškrounsko.  

 

I.4 Výběrová komise je min. tříčlenná. Členové výběrové komise jsou voleni ze subjektů. 

Která na území MAS Lanškrounsko prokazatelně působí. Je-li členem výběrové komise 

právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, která ji ve výběrové komisi zastupuje, jinak 

právnickou osobou zastupuje člen jejího statutárního orgánu.  

 

I.5 V případě většího počtu členů výběrové komise, než je minimální počet, je nutné, aby 

výběrová komise měla lichý počet členů.  

 

I.6 Členy výběrové komise navrhují členové MAS Lanškrounsko. 

 

I.7 Funkční období členů výběrové komise je jednoleté. Opakované zvolení je možné.  

 

I.8 Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné. Veřejný sektor ani žádná 

ze zájmových skupin nemůže představovat více než 49 % hlasovacích práv. Pro složení 

výběrové komise je uplatněn princip zastoupení veřejného i soukromého sektoru.  
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I.9 Výběrová komise volí z řad svých členů předsedu výběrové komise. Předseda svolává a 

řídí jednání výběrové komise. 

 

I.10 Člen výběrové komise nemůže být současně členem kontrolní komise.  

 
 

 

Část II. 

Jednací řád 

 

Čl. II.1 

Svolání výběrové komise 

  
II.1.1 Výběrovou komisi svolává předseda výběrové komise vždy podle potřeb, a to 

minimálně prostřednictvím elektronické pošty. 

 

II.1.2 V případě naléhavé potřeby může svolat jednání kterýkoliv člen výběrové komise po 

předcházejícím souhlasu předsedy MAS Lanškrounsko 

 

II.1.3 Jednání musí být v svoláno nejpozději 5 pracovních dnů před termínem jednání 

výběrové komise. 

 

II.1.4 Účast na jednání výběrové komisi potvrzují její členové podpisem do prezenční listiny.  

 

II.1.5 Jednání výběrové komise je neveřejné s výjimkou případů, kdy účast osoby, která není 

členem výběrové komise ukládá platná právní norma. 

 

II.1.6 K jednání výběrové komise mohou být přizváni odborníci s hlasem poradním. 

 

II.1.7 Účast na jednání výběrové komise je její člen povinen potvrdit u předsedy výběrové 

komise nebo u pracovníků kanceláře MAS Lanškrounsko nejpozději do 2 pracovních dnů od 

oznámení termínu konání jednání výběrové komise. 

 

Čl. II.2 

Program jednání výběrové komise 
  

II.2.1 Předseda výběrové komise navrhuje program jednání 

 

II.2.2 Program obdrží členové výběrové komise na pozvánkách. 

 

II.2.3 Doplnění programu je možné na začátku jednání výběrové komise. 

 
 

Čl. II.3 
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Jednání výběrové komise 

 
II.3.1 Jednání výběrové komise řídí předseda nebo jiný předsedou pověřený člen výběrové 

komise.  

 

II.3.2 Na začátku každého jednání výběrové komise je odsouhlasen program jednání a je 

určen zapisovatel.  

 

II.3.3 Výběrová komise je usnášeníschopná při účasti minimálně tří členů výběrové komise. 

Usnesení je přijato, jestliže pro jeho přijetí se vyslovila nadpoloviční většina přítomných 

členů.  

 

II.3.4 Z jednání výběrové komise a hlasování pořizuje určený zapisovatel zápis, jehož součástí 

je usnesení komise podepsané předsedou a prezenční listina. Zápisy z jednání předává 

předseda komise všem členům komise a předsedovi MAS Lanškrounsko do 4 pracovních dnů. 

Zápis je ukládán v sídle kanceláře MAS Lanškrounsko v písemné formě a je zveřejněn na 

internetových stránkách MAS Lanškrounsko do 8 pracovních dnů od jednání výběrové 

komise.  

 

II.3.5 Usnesení z jednání výběrové komise musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, 

návrh usnesení výběrové komise předkládá předseda.  

 

II.3.6 Členové výběrové komise mají právo vznášet dotazy a připomínky nebo dávat podněty 

k činnosti výběrové komise. Dotazy, připomínky a podněty se řeší bezodkladně na jednání 

výběrové komise. Připomínky, dotazy a podněty jejichž obsah vyžaduje přípravu, zjištění 

nebo provedení jiného opatření se zodpoví na příštím jednání výběrové komise.  

 

II.3.7 Jednání výběrové komise je ukončeno prohlášením předsedy výběrové komise, že je 

jednání ukončeno.  

 

 

Čl. II.4 

Kontrola usnesení 
 

II.4.1 Kontrolu plnění usnesení výběrové komise prování komise na svém dalším jednání. 

 

 

 

Část III. 

Závěrečná ustanovení 

  
III.1 Tento aktualizovaný statut a jednací řád byl schválen usnesením Valné hromady MAS 

Lanškrounsko dne 30. 3. 2017 a nabývá platnosti účinnosti dnem schválení.  
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III.2 Tento statut a jednací řád může být změněn, doplněn nebo zrušen pouze usnesením 

Valné hromady MAS Lanškrounsko.   
 
 

……………………………………………………  

        MVDr. Josef Vinduška  

         Místopředseda MAS Lanškrounsko 
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