
 
 

Region HANÁ, z.s   IČ: 0026656426    Tel.: 585 754 622 
Náměstí T.G. Masaryka 99  E-mail: region.hana@seznam.cz    
783 44 Náměšť na Hané   

 

REGION HANÁ 

Z A P S A N Ý  S P O L E K 

 

Region HANÁ, z.s 
Náměstí T.G.Masaryka 99 

 

783 44 Náměšť na Hané 
tel.: +420 585 754 622 

region.hana@seznam.cz 

 

Jednací řád revizního výboru Regionu HANÁ z.s. 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Jednací řád revizního výboru Regionu HANÁ z. s. upravuje svolávání, průběh jednání, 
usnášení a kontrolu plnění usnesení. 

2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách jednání, 
rozhoduje revizní výbor v souladu se stanovami zapsaného spolku.  

 
II. Pravomoci revizního výboru  

 
1. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu valné hromadě spolku o výsledcích své kontrolní 

činnosti.  
2. Projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku  
3. Kontroluje, zda činnost spolku je v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a 

strategií MAS. 
4. Svolává mimořádné jednání valné hromady a rady spolku, jestliže to vyžadují zájmy spolku  
5. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování 
6. Vyřizuje odvolání žadatelů proti výběru projektů a zodpovídá za monitoring a hodnocení 

strategie. 
 

III. Svolávání revizního výboru 
 

1. Revizní výbor svolává předseda revizního výboru. 
2. Stanoví zejména dobu, místo a program jednání revizního výboru. 

 
IV. Účast členů revizního výboru na jednání 

 
1. Členové revizního výboru jsou povinni se zúčastňovat každého zasedání revizního výboru. 
2. V případě neúčasti jsou členové revizního výboru povinni omluvit se e-mailem, telefonicky 

na sekretariátu MAS. 
3. Prezenční listina je nedílnou součástí zápisu z jednání revizního výboru MAS. 
4. Podměty pro jednání revizního výboru mohou předkládat všichni členové spolku. 

 
V. Průběh jednání revizního výboru 

 
1. Jednání řídí předseda revizního výboru v případně pověřený člen revizního výboru (dále 

jen předsedající). 
2. Revizní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů revizního 

výboru. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných.  
3. Předsedající řídí hlasování revizního výboru. Jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, přerušuje 

hlasování a ukončuje hlasování a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. 
4. Revizní výbor pořizuje ze svého jednání zápis. Na začátku jednání určí ze svého středu 

zapisovatele, zápis a usnesení musí vyhotovený do 7 dnů od konání jednání revizního 
výboru, usnesení je podepsáno předsedou revizního výboru a zápis z jednání revizního 
výboru zapisovatelem.   
 

VI.  Průběh jednání revizního výboru 
1. Tento jednací řád nahrazuje jednací řád z 8. ledna 2009. 
2. Jednací řád byl schválen na jednání revizního výboru dne 19. 9. 2017.  
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