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Pravidla rozhodování orgánů Místního partnerství (MP)
MAS Karlštejnskoo z.ú., organizační složky ústavuo

mimo jednání (zasedání) orgánů a hlasování způsobem ,,per rollam"

l , Správní rada ústavu MAS Karlštejnsko, z.u., na svém jednálú dne 14.3.2016, schválila tato Pravidla
pro rozhodování orgánů Místního partnerství (MP) MAS Karlštejnsko, z,ú, organizačni složky
ústavu, mimo jednání (zasedání) orgánů a hlasování způsobem ,,per rollamoo.

2. Rozhodování organů MP mimo jednání (zasedání) je možné provést elektronickými prostředky
prostředn ictvínr e-mai lové koresporrderrce způsobem,,per rollam".

3, Rozhodování orgánů mimo jednání (zasedrání) je možné v ěinnosti Valné hromady Místního
partnerství (VHMP), Správní rady Místního partnerství (SRMP), Dozorěí rady Místního partnerství
(DRMP), Výběrové komise Místního partnerství (VKMP) a Hodnotíci komise Místního partnerství
(Fil$/rP).

4. Hlasovat a rozhodnout způsobem ,,per rollam" může dát:

a) V činnosti SRMP předseda SRMP nebo její člen, v činnosti DRMP předseda DRMP nebo její
ělen, u obou orgránů rovněž ředitel ústavu a na základé pověření vedoucí pracovník pro SCLLD;

b) V ěinnosti VHMP předseda SRMP, předseda DRMP, ředitel ústavu anazák|aóé pověření vedoucí
pracovník pro SCLLD;

5. Při hlasování způsobem ,,per rollamo' je zakázáno používat skryté e-mailové adresy, v korespondenci
pro hlasování způsobem ,,per rollam" musí b;ýt e-mailové adresy viditelné všem členům orgánu.

6. Jednoznačně formulované otázky alnebo návrhy rozhodnutí se zasílají vždy všem ělenůrn dotčeného
orgánu najednou, na jimi sdělerrou e-mailovou adresu. V případě obcí, je možné zaslé"ní na adresu
elektronické podatelny nebo na adresu datové schrán§.

7, Spolu se zaslanými otázkami a/nebo návrhy rozhodnutí jsou vždy zaslána Pravidla pro hlasování a
jsou konkretizovány termíny a doby, uvedené v bodech 9 a 10.

8, Každý člen dotčeného orgánu svůj hlas zasi|á, všem členům dotěeného orgánu, zpravidla jako
odpovědní e-mailovou zprávu na zaslané otázky a/nebo návrhy rozhodnutí.

9. Aby bylo hlasování platné, musí se v době od zalrájení hlasování do jeho ukončení zúčastnit tohoto
hlasování (souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů dotčeného orgánu, jako při hlasování na
společném jednání (zasedání) orgánu. Nevyjádření se není považováno za souhlas, ale za neúčast na

hlasování.

10. Doba pro hlasování je stanovena zpravidla nejméně na 72 hodin od zahájeni hlasování, nenili
stanovena doba delší, Zíčastni-li se hlasování všichni členové orgánu a doba pro hlasování ještě

neuplynula, je možné hlasování ukončit před uplynutím této doby.

11. Výsledek hlasování (rozhodnutí). věetně dne jeho přijetí oznámi ústav nebo osoba oprávněná dát

hlasovat způsclbem ,,per rollam" všem členťlm orgánu bez zbyteětléhcl odkladu, ode dne jeho přijetí.

l2. Na nejbližším jednání (zasedání) dotěeného orgánu projedná tento orgán hlasování způsobem,,per
rollam", potvrdí jeho výsledek a výsledek hlasování uvede do zápisu z jednání (zasedání).

Ve Všeradicích |4.3.2a16

Za právní radu stavu MAS Karlštejrysko, z.il.

Radek }Ianačík Ing. Petr Kozák
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