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Zápis z 13. korespondenčního hlasování Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální 

stálé konference 

Název 13. korespondenčního hlasování Pracovní skupiny Vzdělávání 

Regionální stálé konference 

Datum 21. 11. 2019 – 27. 11. 2019 

Účastníci viz Hlasovací listina 

Přílohy zápisu Příloha č. 1 – Korespondenční hlasování PS Vzdělávání.msg 

Příloha č. 2 – Korespondenční hlasování PS Vzdělávání – Oprava.msg 

Příloha č. 3 – Tabulka Rámce pro aktualizaci investic listopad 2019 – 

Středočeský kraj.xls 

Příloha č. 4 – Aktualizace Rámce pro aktualizaci investic listopad 

2019.zip 

Příloha č. 5 – Hlasovací listina.pdf 

 

Úvod 

 

Dne 21. 11. 2019 byla členům PS Vzdělávání Regionální stálé konference rozeslána prostřednictvím 

elektronické pošty výzva k písemnému projednání a korespondenčnímu elektronickému hlasování, čímž 

bylo zahájeno korespondenční hlasování. Zároveň byly rozeslány podkladové materiály. 

 

Projednávaný bod: Schválení aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury a pro 

integrované nástroje CLLD (4. aktualizace, listopad 2019). 

Přílohy: 

 Tabulka Rámce pro aktualizaci investic listopad 2019 – Středočeský kraj.xls 

Aktualizace Rámce pro aktualizaci investic listopad 2019.zip 

Návrh usnesení č. 1-13/KH/2019/PS-VZD:  

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje 

schvaluje aktualizaci Rámce pro investice do infrastruktury a pro integrované nástroje CLLD 

(4. aktualizace, listopad 2019). 

Závěr 

Dne 27. 11. 2019 bylo ukončeno korespondenční hlasování Regionální stálé konference.   

 

Výsledek korespondenčního hlasování: z 36 členů pracovní skupiny hlasovalo 21 členů.  

 

Číslo návrhu 
Hlasování 

(PRO/PROTI) 
Poznámka 

Návrh usnesení č. 1-13/KH/2019/PS-VZD 21/0 Viz níže 

 

Příloha: 

 Hlasovací listina.pdf 
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Schválená usnesení: 

 

Návrh usnesení č. 1-13/KH/2019/PS-VZD:  

Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje schvaluje 

aktualizaci Rámce pro investice do infrastruktury a pro integrované nástroje CLLD (4. aktualizace, 

listopad 2019). 

 

Poznámka: 

 

V průběhu korespondenčního hlasování bylo zjištěno, že došlo k formálnímu pochybení v příloze 

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro 

investice do infrastruktury a pro integrované nástroje CLLD. Příloha byla chybně nazvána a v příloze 

chyběli některé informace o aktualizovaných projektových záměrech (pracovníci projektového týmu 

KAP omylem vložil aktualizované projektové záměry do nesprávné tabulky). 

 

Informace o projektových záměrech byly v předchozí tabulce v pořádku a v ostatních 

přiložených dokumentech byly obsaženy všechny informace potřebné ke schválení předmětné 

Aktualizace. Vzhledem k tomu, že předchozí textace návrhu usnesení obsahovala chybný název 

Aktualizace, došlo k přeformulování textu usnesení. Původní text usnesení zněl: Pracovní skupina 

Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje schvaluje aktualizaci rámce pro 

podporu infrastruktury pro Výzvu č.86 – IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního 

vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. 

 

Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o formální pochybení, které mohlo být v průběhu 

hlasování napraveno, byly ponechány hlasy členů pracovní skupiny, kteří již hlasovali, v platnosti. 

 

Přílohy: 

 Korespondenční hlasování PS Vzdělávání.msg 

 Korespondenční hlasování PS Vzdělávání – Oprava.msg 

 

 

 

Zápis schválil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mgr. Karel Filip 

     předseda pracovní skupiny 
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