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MAS Karlštejnsko, z. ú. 
 

Zápis rozhodnutí mimo jednání (zasedání) Valné hromady Místního partnerství (VHMP) 

a hlasování způsobem „per rollam“, ze dne 30.3.2016. 

 

 

V souladu s Pravidly rozhodování mimo jednání (zasedání) orgánu a hlasování způsobem „per 

rollam“, schválených Správní radou Místního partnerství (SRMP) dne 21.3.2016, byl pan Radomír 

Hanačík, ředitel ústavu, pověřen předsedou SRMP, Bc. Bohumilem Stibalem, MBA, 

dát rozhodnout mimo jednání (zasedání) VHMP MAS Karlštejnsko, z.ú., hlasování způsobem „per 

rollam“, o tomto jednoznačně formulovaném návrhu rozhodnutí, zaslaném všem členům VHMP 

najednou: 

  

Valná hromada Místního partnerství (VHMP) MAS Karlštejnsko, z.ú., rozhodnutím mimo zasedání 

VHMP, způsobem „per rollam“: 

  

1. Schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina, MAS 

Karlštejnsko, z.ú., pro plánovací období EU 2014-2020. 

2. Pověřuje vedoucího pracovníka pro SCLLD a ředitele ústavu MAS Karlštejnsko, z.ú., 

formálním dopracováním a/nebo doplněním SCLLD Via Carolina podle požadavků 

schvalovacího procesu, administrátora, schvalovacího orgánu a Řídícího orgánu (ŘO). 

3. Pověřuje ředitele ústavu MAS Karlštejnsko, z.ú., k podání Žádosti o schválení Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina, MAS Karlštejnsko, z.ú., pro 

plánovací období EU 2014-2020, jako integrovaného nástroje „Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje MAS Karlštejnsko, z.ú., pro plánovací období EU 2014-2020. 

 

Všichni členové VHMP obdrželi najednou poučení o způsobu hlasování, Pravidla rozhodování 

mimo jednání (zasedání) orgánu a hlasování způsobem „per rollam“ a schvalovaný dokument 

Strategie CLLD. 

Doba pro hlasování byla stanovena od středy 23.3.2016, 12:00 hodin do středy 30.3.2016, 12:00 

hodin s tím, že zúčastní-li se hlasování všichni členové VHMP a doba pro hlasování ještě 

neuplynula, bude hlasování ukončeno před uplynutím této doby. 

V hlasování bylo uvedeno přesné označení člena VHMP, který hlasuje nebo za kterého hlasujete 

zástupce. V odpovědi a hlasování byl uveden jednoznačný text schválení nebo neschválení. 

 

Hlasování se zúčastnilo 29 ze 34 členů VHMP, tj. 85,29% členů VHMP. Rozhodování splnilo 

podmínku být usnášení schopné. Všech 29 zúčastněných členů VHMP se vyslovilo PRO schválení 

rozhodnutí. Žádný ze sektorů MP (veřejný, soukromý a neziskový) ani žádná ze zájmových skupin 

MP, nepřekročili 49% rozhodovacích práv. Dokumentace o hlasování je uložena v sídle ústavu. 

 

Návrh rozhodnutí mimo jednání (zasedání) VHMP hlasováním způsobem „per rollam“byl schválen 

100 % zúčastněných členů VHMP. 

 

Ve Všeradicích 30.3.2016       Radomír Hanačík 

     ředitel ústavu 
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