
Č.j.: KK/469/RR/23  

Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování  

Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

 

Předmět korespondenčního hlasování: 

Aktualizace Regionálního akčního plánu 2021+ Karlovarského kraje (textová část, seznam 

projektových záměrů IZS – Zdravotnické záchranné služby KK, seznam projektových záměrů 

z oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb) 

Zahájení korespondenčního elektronického hlasování: 

• 06.02.2023 

Ukončení korespondenčního elektronického hlasování: 

• 21.02.2023 

 

Z důvodu potřeby schválení aktualizovaného Regionálního akčního plánu 2021+ 

Karlovarského kraje (textové části, seznamu projektových záměrů IZS-ZZS KK, seznamu 

projektů z oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb), a následně možnosti podat projekty 

do vyhlášených výzev IROP  a nestanoveného termínu 25. řádného zasedání RSK byl 

Sekretariát RSK nucen požádat členy RSK, aby přistoupili ke korespondenčnímu 

elektronickému hlasování o schválení aktualizovaného Regionálního akčního plánu 2021+ 

Karlovarského kraje.  

Hlasování bylo zahájeno výzvou odeslanou Sekretariátem RSK (Ing. Lenka Lásková, 

zaměstnanec Oddělení Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje) 

elektronicky dne 06.02.2023 ve 13:10 hod.  

Hlasujícím byly nabídnuty následující možnosti: 

 

• Schvaluji aktualizovaný Regionální akční plán 2021+ Karlovarského kraje (textovou 

část, seznam projektových záměrů IZS – Zdravotnické záchranné služby KK, seznam 

projektových záměrů z oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb). 

• Neschvaluji aktualizovaný Regionální akční plán 2021+ Karlovarského kraje 

(textovou část, seznam projektových záměrů IZS – zdravotnické záchranné služby 

KK, seznam projektových záměrů z oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb). 

• Zdržuji se hlasování 

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):    15 



• Počet nehlasujících (nedoručených odpovědí):    5 

• Počet odpovědí „Schvaluji“:      15 

• Počet odpovědí „Neschvaluji“:       0 

• Počet odpovědí „Zdržuji se hlasování“:     0 

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 06.02.2023 – 21.02.2023 včetně schválila aktualizovaný Regionální 

akční plán 2021+ Karlovarského kraje (textovou část, seznam projektových záměrů IZS-

ZZS KK, seznam projektů z oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb).  

 

 

V Karlových Varech, dne 22.02.2023 

 

 

    …………………………………………………………….. 

Ing. Petr Kulhánek 

předseda Regionální stálé konference Karlovarského kraje  
 
 

 


