PŘÍLOHA Č. 1
Smlouvy o spolupráci mezi územními celky
uzavřené
za účelem realizace projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR, operace 19.3.1.
s názvem „Cisterciácké klášterní krajiny“
I. Smluvní strany, spolupracující subjekty
MAS Rozkvět, z.s.
sídlo: Školní 124, 384 02 Lhenice (CZ)
statutární zástupce: ing. Petr Leber, předseda
IČ: 26658691
zmocněnec pro věcná jednání: ing. Marta Krejčíčková
mobil: +420 733 187 564, e-mail: krejcickova@masrozkvet.cz
(koordinační MAS / KMAS, MAS 1 dle žádosti PRV 19.3.1. , dále jen „KMAS“)
a
MAS Světovina, o.p.s.
sídlo: Na Potocích 221, 338 28 Radnice (CZ)
statutární zástupce: ing. Ivo Kornatovský, ředitel
spolupodepisuje: RNDr. Josef Pašek, předseda správní rady
IČ: 27960765
zmocněnec pro věcná jednání: ing. Ivo Kornatovský
mobil: +420 602 445 455, e-mail: adpro@iol.cz
(spolupracující MAS, MAS 2 dle žádosti PRV 19.3.1dále jen „SMAS1“)
a
MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou (CZ)
statutární zástupce: Jaroslava Hájková, ředitelka
IČ: 27493245
zmocněnec pro věcná jednání: Bc. Kateřina Niklfeldová
mobil: +420 722 945 540, e-mail: niklfeldova@havlickuvkraj.cz
(spolupracující MAS, MAS 3 dle žádosti PRV 19.3.1, dále jen „SMAS2“)
a
MAS Buchlov, z.s.
sídlo: Masarykova 273, 687 08 Buchlovice (CZ)
statutární zástupce: Jitka Točková, předseda
IČ: 26662698
zmocněnec pro věcná jednání: Renáta Polišenská
mobil: +420 777 818 592, e-mail: renata.polisenska@seznam.cz
(spolupracující MAS, MAS 4 dále dle žádosti PRV 19.3.1, jen „SMAS3“)
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JEDNACÍ ŘÁD
koordinační pracovní skupiny projektu Spolupráce PRV
Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení,
jakož i další otázky. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého
jednání rozhoduje KPS.
I.

Statut koordinační pracovní skupiny

Koordinační pracovní skupina (zkráceně „KPS“) je hlavním koordinačním orgánem zřízeným MAS,
které spolupracují na projektu Spolupráce PRV na základě Smlouvy o spolupráci mezi územními celky.
KPS kontroluje postup řešení projektu, navrhuje operativní řešení pro jeho úspěšnou realizaci a
informuje orgány partnerských MAS o stavu, v jakém se projekt nalézá.
KPS jedná nezávisle na orgánech partnerských MAS a závěry svých jednání předkládá jejich orgánům
k projednání.
II. Ustanovení koordinační skupiny, časová působnost
KPS ustanovují spolupracující subjekty s cílem realizace projektu Spolupráce PRV.
KPS se považuje za rozpuštěnou, je-li ukončeno řešení projektu a je-li ukončena i doba jeho
udržitelnosti, nebo usnesou-li se na tom orgány všech MAS zúčastněných na projektu.
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III. Členové koordinační pracovní skupiny
Členy KPS navrhují orgány jednotlivých spolupracujících subjektů v rámci svých kompetencí, každá
MAS za sebe nejméně 1 osobu. Zastoupení všech spolupracujících MAS je paritní, to znamená, že
mají shodný počet svých zástupců jmenovaných do KPS.
Člen KPS je jmenován na dobu trvání realizace projektu, nebo do odvolání MAS kterou zastupuje.
Člen KPS může být odvolán, pokud se pravidelně nezúčastňuje jejího jednání. Návrh na odvolání
podává předseda KPS po projednání v KPS na MAS, která člena jmenovala.
Členové KPS mohou být přizváni na jednání orgánů spolupracujících subjektů.

IV. Předseda a zástupce předsedy koordinační pracovní skupiny
Předsedou KPS je zástupce KMAS.
KPS má jednoho zástupce předsedy, který je volen členy KPS a zastupuje předsedu ve všech úkonech,
kdy se předseda nemůže zúčastnit jednání.

V. Svolání a jednání koordinační skupiny
Členy KPS svolává předseda KPS elektronicky. Pozvánka musí být doručena s programem jednání,
případně projednávanými materiály minimálně 3 dny před termínem jednání.

KPS se schází podle projektem stanoveného harmonogramu a podle potřeby projednávání
předpokládaných aktuálních materiálů, a to osobně a/nebo distančně prostřednictvím e-meetingu.
KPS může projednávat záležitosti také „per rollam“, když lhůta pro hlasování o konkrétním návrhu je
nejméně 3 dny.
Předseda musí KPS svolat vždy, požádá-li o to minimálně třetina členů KPS, a to do 1 týdne od
doručení žádosti (mailem nebo písemně).
Z každého zasedání KPS včetně jednání „per rollam“ se pořizuje zápis, ověřený předsedou KPS a
jedním dalším členem KPS.
KPS je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů, nebo se zúčastnila
jednání „per rollam“. Účast na osobním jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných, u
jednání distančně a „per rollam“ vede prezenční listinu zúčastněných předseda KPS nebo jím
pověřená osoba.
Každý člen KPS má jeden hlas, KPS se usnáší prostou většinou hlasů.

VI. Řízení projektu, schvalování změn a řešení sporů
Změny projektu projednává KPS na základě návrhů předložených jednotlivými spolupracujícími MAS a
předává je následně k administraci KMAS, která následně postupuje v souladu s pravidly platnými pro
Program rozvoje venkova ČR, operace 19.3.1..
Případné spory vzniklé mezi spolupracujícími MAS řeší na svých jednání KPS přednostně dohodou.
Pro smluvní vztahy v rámci spolupráce platí právní rámec ČR (rozhodné právo) a soubor platných
dokumentů (pravidel, metodik, pokynů) vztahujících se k danému projektu Spolupráce,
realizovanému v rámci Programu rozvoje venkova ČR, operace 19.3.1..
Pro případ sporu mezi stranami, který nelze urovnat smírem, je jako místně příslušný soud stanoven
soud dle sídla KMAS.
VII. Závěrečná ujednání
Jednací řád KPS může být změněn pouze písemnou formou.
Koordinační pracovní skupina přijala tento jednací řád dne: 13.9.2021.
Jednací řád podepisují tito členové KPS:
•

KMAS: ing. Marta Krejčíčková

•

SMAS1: ing. Ivo Kornatovský

•

SMAS2: Bc. Kateřina Niklfeldová

•

SMAS3: Renáta Polišenská
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