
 
 

 

 

Č.j.:KK/2032/RR/22  

Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování  

Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

 

Předmět korespondenčního hlasování: 

 

Národní plán obnovy, komponenta 4.5 „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních 

center“ - schválení návrhu personálního obsazení hodnotící skupiny, výzva č. 0231/2022 

Zahájení korespondenčního elektronického hlasování: 

 10. 08. 2022 

Ukončení korespondenčního elektronického hlasování: 

 25. 08. 2022 

 

Z důvodu potřeby schválení návrhu personálního obsazení hodnotící skupiny pro výzvu č. 

0231/2022 vyhlášenou z Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 „Rozvoj regionálních 

kulturních a kreativních center“ do termínu ukončení výše uvedené výzvy, tj. do data 

12.09.2022 a vzhledem k termínu následujícího 24. řádného jednání Regionální stálé 

konference Karlovarského kraje stanoveného na 19.09.2022 byl Sekretariát RSK nucen požádat 

členy RSK, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování, které bylo 

zahájeno výzvou k hlasování odeslanou Sekretariátem RSK (Ing. Lenka Lásková, zaměstnanec 

Oddělení Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje) elektronicky dne 10. 08. 

2022 v 11:16 hod. Ve výzvě byl popsán důvod korespondenčního elektronického hlasování a 

návod k provedení hlasování. 

 

Přílohou hlasování per rollam byla: 

Příloha č. 1 – Návrh personálního obsazení hodnotící skupiny pro Národní plán obnovy, 

komponentu 4.5 „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center“, výzvu č. 0231/2022 

 

Hlasujícím byly nabídnuty následující možnosti: 

 Souhlasím s návrhem personálního obsazení hodnotící skupiny pro Národní plán obnovy, 

komponentu 4.5 „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center“, výzvu č. 0231/2022  

 Nesouhlasím s návrhem personálního obsazení hodnotící skupiny pro Národní plán obnovy, 

komponentu 4.5 „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center“, výzvu č. 0231/2022  

 Zdržuji se hlasování o schválení personálního obsazení hodnotící Národní plán obnovy, 

komponentu 4.5 „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center“, výzvy č. 0231/2022 

 



 
 

 

 

Souhrnné výsledky korespondenčního elektronického hlasování: 

 Počet členů RSK, kterým byla zaslána výzva k hlasování:  20 

 Kvorum pro usnášeníschopnost:     11 

 Kvorum potřebné pro přijetí návrhu:     11 

 Počet hlasujících (doručených odpovědí):    14 

 Počet nehlasujících (nedoručených odpovědí):     6 

 Počet odpovědí „Souhlasím“:     11 

 Počet odpovědí „Nesouhlasím“:         1 

 Počet odpovědí „Zdržuji se“:         2 

 

Podrobný přehled hlasování je uložen v Sekretariátu RSK (Odbor regionálního rozvoje, 

Oddělení Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje). 

 

 

Závěr: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje v korespondenčním elektronickém 

hlasování ve dnech 10. 08. 2022 – 25. 08. 2022 včetně schválila návrh personálního 

obsazení hodnotící skupiny pro Národní plán obnovy, komponentu 4.5 „Rozvoj 

regionálních kulturních a kreativních center“, výzvu č. 0231/2022. 

 

V Karlových Varech, dne 26. 08. 2022 

 

 

 

    …………………………………………………………….. 

Ing. Petr Kulhánek 

předseda Regionální stálé konference Karlovarského kraje  

 

 

 


