JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY
MAS Znojemské vinařství, z. s.

1. Valná hromada se svolává formou doručení písemného oznámení členům MAS
minimálně 14 kalendářních dnů před termínem konání Valné hromady. Za písemné
oznámení se považuje rovněž doručení prostřednictvím elektronické pošty (e-mail,
datová schránka, atp.).
2. Program jednání Valné hromady předkládá předseda Rady spolku na základě návrhu
Rady spolku nebo členů spolku. Program zašle společně s pozvánkou na jednání
Valné hromady. Od předloženého programu se může jednání Valné hromady odchýlit
jen, souhlasí-li se změnou programu dvoutřetinová většina přítomných členů.
3. Účast na jednáních stvrzují členové spolku podpisem do listiny přítomných. Za
kolektivního člena spolku se Valné hromady účastní fyzická osoba, evidovaná
v členské evidenci spolku jako osoba oprávněná za tohoto člena jednat, případně
k účasti na Valné hromadě zmocněná písemnou plnou mocí.
4. Předsedajícím Valné hromady je předseda Rady spolku, nebo jím pověřený člen
Rady spolku. Předsedající určí zapisovatele Valné hromady, který prověří počet
přítomných podle prezenční listiny a výsledek oznámí předsedajícímu.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní v době jejího zahájení
nadpoloviční většina všech členů. Pokud není Valná hromada usnášeníschopná,
ukončí se její jednání a bezprostředně poté se koná jednání náhradní Valné
hromady, které je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní nejméně 20%
všech členů spolku. Při řádném i náhradním zasedání musí být splněna podmínka
max. 49 % hlasovacích práv veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin. Jeli partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu
zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
6. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s výjimkou
schvalování změn stanov, pro které musí hlasovat dvoutřetinová většina přítomných
členů.
7. Jednání Valné hromady jsou veřejná. V odůvodněných případech muže být kterákoli
část schůze prohlášena za neveřejnou, pokud tak Valná hromada rozhodne
hlasováním. Jedná se zejména o případy, kdy předmětem jednání budou záležitosti,
ve kterých byla s partnerem podepsána smlouva o ochraně obchodního tajemství
nebo citlivých informací nebo v případech, kdy ochranu citlivých informací ukládá
zákon. Neveřejnost části schůze a odůvodnění bude uvedeno v zápise. Neveřejné
části schůze se mohou účastnit pouze členové spolku a jmenovitě přizvaní hosté.
8. Valná hromada o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
V odůvodněných případech muže být hlasování tajné, pokud o něm rozhodne Valná
hromada na návrh člena spolku ovšem za splnění podmínky max. 49 % hlasovacích
práv veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin.
a. Veřejné hlasování probíhá tak, že předsedající oznámí, že bude přikročeno k
hlasování, jasným a srozumitelným způsobem sdělí znění návrhu usnesení, o
kterém se bude hlasovat a vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro
jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel se hlasování". Každý

účastník Valné hromady, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí
zdvižením ruky. Pro jednotlivé návrhy se hlasuje v pořadí, v jakém byly
předneseny, a to nejdříve k pozměňovacím návrhům, a poté ke konečnému
znění usnesení. Hlasy sečte předsedající nebo jím určený skrutátor. Pro
případ, že by došlo k převýšení 49 % hlasovacích práv veřejného sektoru
nebo jednotlivých zájmových skupin, bude proveden přepočet hlasů tzv.
vyváženým počtem hlasů, v rámci kterého je zájmovým skupinám přiřazeno
stejné množství hlasovacích práv, a to způsobem, který je uveden na
internetovém
odkazu,
zveřejněném
na
webové
stránce
spolku
(http://www.znojemskevinarstvi.cz/mas-193/o-nas/jednaci-rad/).
Po
ukončení hlasování předsedající oznámí výsledek a konečné schválené
usnesení přečte.
b. Tajné hlasování probíhá tak, že každý účastník Valné hromady, který má
právo hlasovat, vyznačí své rozhodnutí na předloženém hlasovacím lístku,
které jsou anonymně shromážděny. Dohled nad hlasováním a sečtení
a oznámení výsledků tohoto hlasování přísluší tříčlenné komisi, zvolené
veřejným hlasováním před zahájením tajného hlasování.
9. Každý člen spolku může při jednání Valné hromady podat připomínku k průběhu
hlasování. Pokud člen spolku podá námitku ještě během Valné hromady, předsedající
nechá hlasovat o přijetí nebo zamítnutí námitky. Pokud Valná hromada rozhodne, že
se námitka přijímá, je hlasování, proti kterému byla vznesena a schválena námitka,
neplatné a hlasování bude opakováno.

