MAS KarlŠtejnkO, z.ti.,
MAS Karlšteinsko, z.

všeradice

l8,

.

Zápis z rozhodnutí mimo iednání (zasedání) SBrávní lady
a hlasován

d.+ Q...l7.r_. 1 0., .? 02

0

í zpttsobem,,D r

767 26všeradiee

1\4B

rollamoo.

Úěast na hlasování dle e-mailové korespondence p i hlasování ,,per rollam" a zátznamu hlasování (prezenční
listiny). Zahájeni hlasování ve st edu 14. 10. 2020,ve l2:00 hodin, ukončenív pátek 16. 10. 2020,ve2I:00
hodin.

Nlávrh hlasování:

Hlasování SRMP zprisobem ,,per rollam", v souladu se Statutem Místního parlnerství (MP) MAS
Karlštejnsko, z. .,kterym SRMP volí p edsedu Správní rady Místníhopartnerství MAS Karlštejnsko, z.ri.
Hlasování se ve stanovené době zirčastnilo 6 členri SRMP ze 6. Pro platnost hlasování se museli vyjád it
členovéSRMP s nejméně 4 hlasy, hlasování je platné.

Všichni členovéSRMP obdrželijednoznačně formulovan; návrh rozhodnutí a poučenío zptisobu hlasování
prost ednictvím e-mailové korespondence.

Jednoznačně formulovan; návrh rozhodnutí, zaslany všem členrim SRMP najednou, zní:

Správní rada Místního partners^,í (SRMP) MAS Karlštejnsko, z.ti., rozhodnutím mimo zasedání SRMP,
zp sobem ,,per rollam", volí p edsedou Správní rady Místníhopartnerství Město Dob ichovice, jednající
Ing, Petrem Hamplem, starostou.

V odpovědi e-mailové korespondence uvedli hlasujícíp esné označeníčlena SRMP, ktery hlasuje nebo za
kterého hlasujete a uvedli jednoznaén text hlasování (schválení):

Správní rada Místního partnerství (SRMP) MAS Karlštejnsko, z,ti., rozhodnutím mimo zasedání SRMP,
zp sobem ,,per rollam", volí p edsedou Správní rady Místníhopartnerství Město Dob ichovice, jednající
Ing, Petrem Hamplem, starostou.

Hlasování bylo ukončeno vpátek 16. 10. 2020rve21:00 hodin, hlasováním posledního (šestého) člena
SRMP.

hlasri.

hlasri. Zdržel se (nehlasoval)

Hlasování:

Pro 6

Závérz

Jednoznačně formulovan; návrh rozhodnutí, zaslany všem ělenrim SRMP najednou,
byl platně schvál en, rozhodnutí platné a ťrčinné.
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Město Dob ichovice, Ing. Petr Hampl

Termín ričinnosti: 16. 10. 2020,21:00 hodin.
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