MA KarlŠtejnkO, z,ii., všenadice 18, 267 zlvšeradice
MAS Karlštei nsko, z.ti.
í ízasedání) valné hromady Mp
zánis z rozhodnutí mimo i
dne 10. 10. 2020
a hlasování zprisobem,,F rolla[I'1

Účast na hlasování dle e-mailové korespondence p i hlasování ,,per rollam" a záznamll hlasování (prezenční
listiny). Zahá$eni hlasování ve sťedu 7 . I0.2020, ve 12:00 hodin, ukončenív sobotu 10. 10. 2020, ve 12:00
hodin.

Nlávrh hlasováníz

Hlasování VHMP zp sobem ,,per rollam", v souladu se Statutem Místníhopartnerství (MP) MAS
Karlštejnsko, 2,6,, schvalovaii partne i Místnílro partnerství MAS Karlštejnsko, z.il,, orgány Místního
partnerství, Správní radu Místníhopartnerství (SRMP), Dozorčíradu Místniho partnerství (DRMP),
Vyběrovou kom i s i M ístn ího partnerství (VKM P).
Hlasování se ve stanovené době zričastnilo 30 partnerri (ělenri) VHMP ze 32. Pro platnost hlasování se
musela vyjád it nadpoloviční většina, tj. partne i (ělenové) s nejméně 17 hlasy, hlasování je platné.
Všichni partne i VHMP obdrželi jednoznačně formulovany návrh rozhodnutí a poučenío zprisobu hlasování
prost ednictvím e-mailové korespondence.
Jednoznaěně formulovan návrh rozhodnutí, zaslan; všem partnerum

VHMP najednou, zní:

Valná hromada Místního partnerství (VHMP) MAS Karlštejnsko, z.ti., rozhodnutím mimo zasedání VH^IP,

zp sobem ,,per rollam".

l.

Potvrzuje mandót nového člena Vyběrové komise Místního partnerství (VKMP), Sportovní klub
Černošice, z.s,, ke dni 23.5.2019 a ke dni 23,5.2019 potvrzuje mandát VKMP v délce trvání ] rok, ve
složení: Městys Karlštejn, Obec T ebotov, Obec Všeradice, EKOS Beroun s.r.o., Štěpónka Štapánková,
DOBNET, z.s., Sportovní ktub Černošice,z.s.

2. Volí

a. Správní radu Místního partnerství (SRMP) ve složení:Město Dob ichovice, Obec Chodouň, Jazz
Cernošice, z.s., VSERADOVA ZEME, z.s., Ing. Petr Kozák, Renata Vondráčková -SIGNES, a to
v rlélce trvání mandátu 3 rotry, neurčí-lizákon nebo jiné legislativní opat ení Ča dobu lcratšínebo
delší.

b. Dozorčíradu Místního partnerství (DRMP) ve složení:Obec Mo ina, Obec Svina e, Náruč, z.s., Gong
z.s., Daniel Machala, Ing. Josef Stehlík zast. Janem Stehlíkem, a to v délce trvání mandátu 3 roky,
neurčí-li zákon nebo jiné legislativní oprlt ení Čn dobu kratšínebo delší.
c. Vyběrovou komisi Místníhopartnerství (VKMP) ye složení: Městys Karlštejn, Obec T ebotov, Obec
Všeradice, EKOS Beror,,.r,o., Štěpánka Šlapánková, DOBNET, z.s., Sportovní klub Černošice,z.s., a
to v délce trvání mandátu 3 rotry, neurčí-lizákon nebo jiné legislativní opclt ení Čn dobu kratšínebo
delší.

j.

Pově uje Sprallní radu Místníhopartnerství (SRMP) schvalovat zptisob hodnocení a vyběru projeh ,
interní postupy a vyběrová kritéria pro vyběr projekt a jednotlivé vyzvy pro vyběr projekt , po dobu
realizace SCLLD v rámci programového období EU 20l4-2020 a 2021-2027.
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V odpovědi e-mailové korespondence uvedli hlasujícípřesné označenípartnera VHMP, kteý hlasuje nebo
za kterého hlasujete a uvedli jednoznaěný text hlasování (schválení):

Valná hromada Místního partnerství (I/HMP) MAS Karlštejnsko, z.ú., rozhodnutím mimo zasedání YHMP,

způsobem,, per rollam ".

1. P.otvrzuje mandát nového člena Výběrové komise Místního partnersMí (VKMP), Sportovní klub
Cernošice, z.s., ke dni 23.5.2019 a ke dni 23.5.2019 poNrzuje mandát VKMP v délce trvání l rok, ve
složení: Městys Karlštejn, Obec Třebotov, Obec Yšeradice, EKOS Beroun ,.r.o., Štěpánka ŠIapónková,
DOBNET, z,s., Sportovní klub Černošice,z.s.

2. Yolí

a. Spróvní radu Místního partnerství (SR]vrP) ve složení:Město Dob ichovice, Obec Chodouň, Jazz
Cernošice, z.s., VSERADOVA ZEME, z.s., Ing. Petr Kozák, Renata Vondráčková -SIGNES, a to
v délce trvání man.dátu 3 roky, neurčí-lizákon nebo jiné legislativní opat ení ČR dobu lcratšínebo
delší.

b. Dozorčíradu Místníhopartnerství (DRMP) ve složení:Obec Mo ina, Obec Svina e, Náruč, z,s., Gong
z.s., Daniel A.{achala, Ing. Josef Stehlík zast. Janem Stehlíkem, a to l) délce trvání mandátu 3 rolql,
neurčíJizákon nebo jiné legislativní opat ení Čn dobu lcratší nebo delší.
c. Vyběrovou komisi Místníhopartnerství (VKMP) ve s|.ožení: Měs|ls Karlštejn, Obec T ebotov, Obec
Všeradice, EKOS Beroun s.r.o., Štapanka Šlapánková, DOBNET, z.s., Sportovní ktub Černošice,z.s., a
to v rlélce trvání mandátu 3 rotql, neurčí-lizókon nebo jiné legislativní opat ení Čn dobu kratšínebo
delší,

3. Pově uje Správní radu Místníhopartnerství (SRMP) schyalovat zptisob hodnocení a vyběru projekt ,
interní postupy a vyběrovd kritéria pro vyběr projekt a jednotlivé vyzvy pro vyběr projekt , po dobu
realizace SCLLD v rámci programového období EU 2014-2020 a 2021-2027.
Hlasování bylo ukončeno v sobotu 10. 10. 2020,v 12:00 hodin.

Hlasování:

Pro 30

Závérz

Jednoznaěně formulovany návrh rozhodnutí, zaslany všem partnerrim
platně schválen, rozhodnutí je platné a ričinné.

hlasri.

Proti 0

hlasri. Zdržel se (nehlasoval)

Zapsal

Milen akozáková

Ově il

Město Dob ichovice, Ing. Petr Hampl

2 hlasy

VHMP

najednou, byl

Radomír Hanačík
Termín ťrčinnosti:1 0. 10. 2020, 12:00 hodin.
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