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MAS KarlŠtejn kO, z.ti., všeradice 18,, 267 26všeradice

MAS Karlštei nsko, z.ti.
zápis z rozhodnutí mimo iednání (zasedánO Dozorčí rady Mp

dpe.17, !.0.r.__2Q2Q

a hlasovánízprisobem ,,D rollam6ó.

Úěast na hlasování dle e-mailové korespondence p i hlasování ,,per rollam" a zéanamu hlasování (prezenění
listiny). Zahájeni hlasování ve st edu 14, 10. 2020,ve 13:00 hodin, ukoněení v sobotu 17 . l0.2020,ve 13:00
hodin.

Nlávrh hlasování:

Hlasování DRMP zpťrsobem ,,per rollam", v souladu se Statutem Místního partnerství (MP) MAS
Karlštejnsko, z. .,kterym DRMP volí p edsedu Dozorčí rady Místního partnerství MAS Karlštejnsko, z.ri.

Hlasování se ve stanovené době zričastnilo 5 členri DRMP ze 6. Pro platnost hlasování se museli vyjád it
ělenové DRMP s nejméně 4 hlasy, hlasování je platné.

Všichni ělenové DRMP obdrželi jednoznačně formulovany návrh rozhodnutí a poučení o zprisobu hlasování
prost ednictvím e-mailové korespondence.

Jednoznačně formulovan; návrh rozhodnutí, zaslany všem ělenrim DRMP najednou, zní:

Dozorčí rada Místního partnersuí ORMP) MAS Karlštejnsko, z.ti., rozhodnuíím mimo zasedání DRMP,
zp sobem ,,per rol|atn", volí p edsedou Dtlzorčí rafu Místního partnerství Obec Mo inu, jednající panem
Voj tě che m Š t ičkou, s t ar o s t ou.

V odpovědi e-mailové korespondence uvedli hlasující p esné oznaěeni člena DRMP, kterl hlasuje nebo za
kterého hlasujete a uvedlijednoznaény text hlasování (schválení):

Dozorčí rada Místního partnerství @ruíP) MAS Karlštejnsko, z,u., rozhodnutím mimo zasedání DRMP,
zpiisobem ,,per rollam", volí p edsedou Dozorčí rady Místního partnerství Obec Mo inu, jednající panem
Vojtěchem iakou, starostou.

Hlasování bylo ukončeno v sobotu 17. 10. 2020,v 13:00 hodin.

fllasování: Pro 5 hlasri. Proti 0 hlas . Zdržel se (nehlasoval) 1 hlas.

Závér: Jednoznačně formulovan; návrh rozhodnutí, zaslan všem členrim DRMP najednou,
byl platně schválen, rozhodnutíje platné a írčinné.

Zapsal Milenakozáková

Ově il: Obec Mo ina, Vojtěch Štička

Termín ťrčinnosti: 17.10. 2020, 13:00 hodin.
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e-mail: info@karlstejnskomas.cz, maskat.:stejnsko@9mail.com, web: wvw.karlstejnskomas.cz
:22689 001, DIC; CZ226B9001, bank, spoj. č.ti.: 101914393816100
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