
MAS {arlštejnsko MAS KarlŠtejnsko, z.ú., Všeradice 18,,267 26 Všeradice

MAS Karlšte nsko z.u.
zápis z rozhodnutí mimo iednání (zasedán správní radv Místního partnerství

íSRMP) a hlasování znůsobem .. t)er rollam ze dne 8. 4.2022.

Účast rra hlasování podle e-mailové korespondence při hlasování ,,per rollam" a záznarntl o hlasování
(prezenční listiny). Zahájení hlasování v útery 5. 4.2022, v 10:00 hodin, ukončení v pátek 8.4.2022,
v l0:00 hodin.

Hlasování SRMP způsobem ,,per rollam" o výběru (schválení) projektů (projektových žádostí), 13. výzva
k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálnílro operačního programu s názvem ,,MAS
Karlštejnsko, z. ú. - IROP - Občanská vybavenost II." (Vjzva č, 2 2i_IROP_MAS Karl 03), v souladu se

zápisem Výběrové komise (VKMP) MAS Karlštejnsko, z.ú.

Všichni členové SRMP obdrželi jednoznačně formulovaný návrh rozhodnutí s poučením o způsobu
hlasování ,,per rollam" prosťednictvím e-mai]ové korespondence. Jako nedílnou součást hlasování a
následného Zápisu z rozhodnutí mimo jednání (zasedán| SRMP a hlasování způsobem ,,per rollam",
obdrželi zápis z jednáni VKMP k výběru projektů CLLD IROP, a to Zápis Výběrové komise (\|KMP)
z 28.3.2022.

Jednoznačně formulovaný návrh rozhodnutí, zaslaný všem členům SRMP najednou, zní:

Správní rada Mísmího paítnefství (SR]ltP) MAS Karlštejnsko, z.ú., rozhodnutím mimo zasedání SRMP,
způsobem ,,per rollam", v souladu se Statutem Mktního parlnersní (MP) IIíAS Karlštejnsko, z.ú., schvaluje
návrh vybraných projektů 13. výny k předHádání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu s názvem ,,Iv,íAS Ka štejnsko, z, ú, IROP - Občanská vybavenost IL", rybírá ct
schvaluje žádosti o dotaci (ZoD) v souladu s doporučením VKMIP a zápisem z jednání VK,luIP z 28. 3. 2022,

ňetně finanční alokace celkových způsobilých l,ydajů.

V odpovědi e-mailové korespondence uvedli hlasující přesné označení člena SRMP, kter,ý hlasuje nebo
za kterého hlasuje, zda hlasují pro návrh, proti návrhu nebo se zdržují hlasování a uvedli jednoznačný text
hlasování (schválení):

Spráuní rada Místního paftnefsví (SRMP) MAS Karlštejnsko, z.ú., rozhodnutím mimo zasedání SRMP,
způsobem ,,per rollam", v souladu se Síatutem Místního partnefství (MP) 

^,í4S 
Kaťlštejnsko, z.ú., schvaluje

náalrh vybraných projeldů 13. tlýny k předklódání žá,dostí o podporu z Iníegrovaného regionálního
operačního programu s názyem ,,A44S Karlštejnsko, z. ú. IROP - Občansl<i lybavenost II.", tybírá a
schvaluje žádosti o dotaci (ŽoD) v souladu s doporučením VKMP a zápisem z jednání VKMP z 28, 3, 2022,
llčetně finanční alokace celkových způsobilých uýdajů.

Hlasování:

Hlasování bylo ukončeno v pátek 8.4. 2022, v l0:00 hodin

Pro platnost hlasování se museli vyjádřit nejméně 4 členové SRMP se 4 hlasy. Ve stanovené době
se hlasování zúčastnilo 5 členů SRMP ze 6, a ío 1 člen zájmové skupiny (ZS) č. 2 - ostatní podnikatelé a
1}zické osoby, 2 členové ZS č. 3 - Veřejný sektor (města, obce, DSO) a 2 členové ZS č. 4. - Kultura a
vzdělávání, hlasování je platné.

Pro: 5 hlasů. Proti: 1 hlas (neúčast rra hlasovárrí). Zdržel se: 0 hlasů. Neplatné hlasy: 0 hlasů.
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Návrh hlasování:



MAS {arlštejnsko MAS Kar|Štejnsko, z.ú., Všeradice 18,267 26 Všcradice

Vybrané projekty (podrobně viz Zápis VKMP z 28. 3.2022):

13. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem ,,MAS Karlštejnsko, z. ú. - IROP - Občanská lybavenost II."
(Výzva č. 2_21_IROP MAS Kar1_03)

Nevybrané a náhradních projekty ve Výzvě č. l3 nerelevantní.

Přílohy:

Zápis Výběrové komise (VKMP) MAS Karlštejnsko, z.ú., 13, výzva k předkládání žádostí o podporu
z lntegrovaného regionálního operaěního programu s názvem ,,MAS Karlštejnsko, z. ú. - IROP - Občanská
vybavenost II.", z 28. 3. 2022.

Závěr:

Členové SRMP podepsali Etický kodex a postupovali v souladu s Etickým kodexem. Při rozhodování
(ednání) SRMP nenastal důvod k oznámení sťetu zájmu v souladu s Etickým kodexem, ke sťetu zájmu
nedošlo.

Jednoznačně formu|ovaný návrh rozhodnutí, zaslaný všem členům SRMP najednou, by| platně schvá|en,
rozhodnutí je platné a účinné.

V Řevnicích 8.4.2022

Zapsal: Bc. František Palek, DiS., rnanažer SCLLD

Ověřil: Město Dobřichovice, předseda SRMP,
Ing. Petr Hampl, starosta

Radomír Hanačik, ředitel ústavu,
ved. zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Účinnost: 8.4.2022,10:00hodin.
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CZ.06.4.59 l0.0 l0.0/ l 6 07 5 1001 7 l90
Modernizace jazykové a ICT učebny a
rekonstrukce konektivity v bud ovách 2. ZŠ
Hořovice

Město Hořovice

CZ.06.4.59l0.0l0.0l l6 07 5100]17 l97 Multimediální odborná učebna zš Řevnice
2022

Město Revnice

CZ.06.4.59 l0.0l0.0l 16 07 5 l0017209 Vybavení ZŠ Lety C)hec l .etv

Pfojekt č. Název projektu Niizev žadatele


