
Jednací řád

 zasedání valného hromady dobrovolného svazku obcí
 Mikroregionu Ivančicko

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád valné hromady dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko (dále 
jen jako VH) upravuje přípravu, svolání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, 
jakož i další otázky.

(2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého 
jednání, rozhoduje VH v mezích zákona. 

          Článek 2
Pravomoci VH

VH rozhoduje o všech otázkách uvedených ve stanovách svazku.

Článek 3
Svolání VH

Svolání VH se řídí dle schválených stanov svazku.

Článek 4
Příprava jednání VH

Přípravu jednání VH organizuje předseda svazku (dále jen předseda), přitom stanoví zejména:
a) dobu a místo konání,
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření se správní radou VH

Článek 5 
Účast členů na jednání

(1) Každý řádný člen dobrovolného svazku Mikroregionu Ivančicko (dále jen svazek) má 
právo účastnit se jednání valné hromady

(2) Účast na jednání VH stvrzují členové podpisem do presenční listiny.

Článek 6
Program jednání

(1) Program jednání připravuje předseda svazku v souvislosti s požadavky jednotlivých 
členů svazku.

(2) Stálým bodem jednání je kontrola usnesení dle zápisu z minulého zasedání.
(3) Na zasedání je jednáno dle programu, ale také o záležitostech, s jejichž zařazením 

vysloví VH souhlas. 
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Článek 7
Průběh jednání

(1) Průběh jednání řídí předseda svazku, v jeho nepřítomnosti pak  místopředseda.
(2) VS je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny všech řádných členů 

svazku.
(3) Při diskusi se uděluje slovo členům podle pořadí, v němž se do diskuse přihlásili 

(zvednutím ruky).
(4) Pokud je program vyčerpán a žádný z řádných členů svazku nemá námitek, 

předsedající ukončí jednání VH.
(5) O celém jednání se provádí  zápis, jehož obsahem jsou i případná usnesení, dle závěrů 

z jednání o jednotlivých záležitostech.. Nedílnou součástí zápisu jsou tyto náležitosti:
a. Den a místo jednání
b. Presenční listina
c. Program jednání
d. Podané návrhy, výsledek hlasování, podané dotazy a připomínky 
e. Schválení další skutečnosti, které se podle rozhodnutí členů VH měly stát 

součástí zápisu.
(6) Zápis je předložen předsedovi svazku k ověření správnosti a s podpisem předsedy je 

pak bez zbytečných odkladů rozeslán všem členům svazku.

Článek 8
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení

(1) Správní rada projedná organizační opatření k zabezpečení usnesení VH.
(2) Následně pak správní rada sleduje a kontroluje výsledek plnění.
(3) Na každém následujícím zasedání VH předkládá správní rada zprávu o zabezpečení 

usnesení z minulého zasedání.

Článek 9
Závěrečné ujednání

Jednací řád schválila VH dne 25.9.2003 a nabývá účinnosti dne 25.9.2003.

                                   

        Peter  P o l l á k
                                                                                                           ..........................................

                         předseda správního výrobu
dobrovolného svazku obcí
  Mikroregion Ivančicko
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