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Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Jihočeského kraje – 
písemné projednávání – korespondenční elektronické hlasování 

 
 
6. jednání PSV, resp. písemné projednávání – korespondenční elektronické hlasování, navrhla předsedkyně 

Pracovní skupiny Vzdělávání RNDR. Jana Krejsová na základě článku 4 odstavce 4 Jednacího řádu PSV  

(„V odůvodněných případech může předseda PSV použít proceduru písemného projednávání - korespondenční 

elektronické hlasování. Korespondenční elektronické hlasování organizačně zajišťuje tajemník PSV. Procedura 

písemného projednávání probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Korespondenční hlasování je zahájeno 

odesláním podkladových materiálů členům PSV prostřednictvím elektronické pošty. Toto hlasování je ukončeno 

uplynutím lhůty stanovené k doručení odpovědí. Lhůta pro vyjádření k návrhu usnesení je 15 kalendářních dnů 

ode dne odeslání, v mimořádném případě může předseda tuto lhůtu zkrátit.“).  

K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu možnosti aktualizace tzv. Rámce/Seznamu projektových záměrů 

pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. Aktualizace byla 
provedena vzhledem k tomu, že jsou stále na území Místních akčních skupin vyhlašovány příslušné výzvy, kdy 

je možné realizovat investiční projekty v rámci CLLD, a PSV chce umožnit, aby na projekty dosáhlo co nejvíce 

subjektů. Protože však budou výzvy vyhlášeny dříve, než se uskuteční podzimní plánované jednání PSV, bylo 
zapotřebí schválit aktualizovaný Rámec/Seznam prostřednictvím korespondenčního hlasování. 

Korespondenční hlasování proběhlo od 1. 7. do 19. 7. 20119 do 14.00 hodin, z 36 členů PSV hlasovalo 31. Pro 
bylo všech 31 hlasujících, proti nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Členové PSV schválili následující usnesení: 

 
 

Usnesení č. 1/2019/PSV-6 

Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje 
I. schvaluje 

aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované 

nástroje ITI, IPRÚ a CLLD;  

II. ukládá  

předsedkyni PSV předložit aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 
IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD ke schválení Regionální stálé konferenci. 

   
Naše č. j.: KUJCK 83485/2019   
Sp. zn.: OŠMT 62239/2016/japo 10  
  

 
 

Vyřizuje: Mgr. Eva Zachová Berková  
Telefon: 386 720 916  
E-mail: zachova@kraj-jihocesky.cz 

 
 

Datum: 19. 7. 2019  
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