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MAS Karlšteinsko. z.ú.
zápis z rozhodnutí mimo iednání (zasedání) správní radv Mp

dne 25. 10.2020 a hlasování způsobem ,,D€l, rollam".

Účast na hlasování dle e-mailové korespondence při hlasování ,,per rollam" a záznamu hlasování (prezenční
listiny). ZahQení hlasováníve ótvrtek 22.10.2020,v 17:30 hodin, plánované ukončenív pondělí26,10.2020,
v í7:30 hodin, ukončení hlasovánív neděli 25. 10.2020,ve 22:36 hodin, hlasováním posledního (šestého)
člena SRMP,

Návrh hlasování

Hlasování a rozhodnutí mimo zasedání SRMP, zpťrsobem ,,per rollam", v souladu se Statutem Místního
partnerství (MP) MAS Karlštejnsko, z.ú., kten m SRMP vybírá a schvaluje, v souladu s doporučením
a návrhem VKMP, zápisem z jednání VKMP 22. 10.2020 ajeho p ílohou, doporučené žádosti o dotaci (ŽoD)
3. vlizvy MAS v souladu s Programem rozvoje venkova (PRV). Jejich obsahem je doporučení žádosti o dotaci
(ŽoD) PRV, fiche2 - Podporazpracovatel a fiche6 - Podnikánív nezemědělsklich činnostech a cestovním
ruchu, k financovánídotací MAS Karlštejnsko, z.t].

Hlasování se ve stanovené době z častnilo 6 ze 6 člen SRMP. Pro platnost hlasování se museli vyjád it
členové SRMP s nejméně 4 hlasy, hlasováníje platné,

Všichni členové SRMP obdrželijednoznačně formulovanl návrh rozhodnutí a poučení o zpťtsobu hlasování
prost ednictvím e-mailové korespondence,

Jednoznačně formulovan návrh rozhodnutí, zaslanl všem členťrm SRMP najednou, zní:

Správní rada Místního partnerství (SRMP) MAS Karlštejnsko, z.ú., rozhodnutím mimo zasedání SRMP,
způsobem ,,per rollam", v souladu se Statutem Místního partnerství (MP) MAS Karlštejnsko, z.ťt., schvaluje
návrh vybran, ch projektťt 3. v ,zvy MAS v souladu s Programem rozvoje venkova (PRV) vybírá a schvaluje
žádosti o dotaci (ZoD) v souladu s doporučením VKMP, zápisem z jednání VKMP 22, 10. 2020 a jeho p ílohou,
včetně finanční alokace,

V odpovědi e-mailové korespondence uvedli hlasující p esné označení člena SRMP, kten hlasuje nebo za
kterého hlasuje a uvedlijednoznačn text hlasování (schválení):

Správní rada Místního partnerství (SRMP) MAS Karlštejnsko, z,ú., rozhodnutím mimo zasedání SRMP,
zpťtsobem ,,per rollam", v souladu se Síaťufem Místního partnerství (MP) MAS Karlštejnsko, z,ú., schvaluje
návrh vybran, ch projektů 3. vyzvy MAS v souladu s Programem rozvoje venkova (PRV) vybírá a schvaluje
žádosti o dotaci (ŽoQ v souladu s doporučením VKMP, zápisem z jednání VKMP 22. 10. 2020 a jeho p ílohou,
včetně finanční alokace.

Hlasování bylo ukončeno v nedě!i 25.10.2020,ve 22:36 hodin, hlasováním posledního (šestého) čIena
sRMP.

Hlasování Pro 6 hlasťr. Proti 0 hlasůr . Zdrže| se (nehlasoval) 0 hlasťt

Závér,. Jednoznačně formulovan návrh rozhodnutí, zaslan všem ělen m SRMP najednou,

Zapsal:

by| platně schválen, rozhodnutí je platné a účinné.
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Ověril Město Dobrichovice, lng. Petr Hampl

Termín učinnosti: 25. 10.2020,22.36 hodin
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