
 

 

Zápis z hlasování PER ROLLAM č. 1 v rámci projektu ORP Říčany  

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II registrační číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643 

 

Členové Řídicího výboru MAP II v ORP Říčany hlasovali „per rollam“ č. 1 o čtyřech 

usneseních v termínu od 6. 6. 2018 do 7. 6. 2018. Hlasování bylo nastaveno dle 7. 

bodu Pravidel pro hlasování per rollam, tj. na 72 hodin. 

Hlasování se týkalo schválení zaktualizovaných níže uvedených dokumentů, které 

byly součástí příloh e-mailu Hlasování „per rollam“ č. 1_MAP II: 

1. Identifikace dotčené veřejnosti projektu MAP II 

2. Komunikační strategie projektu MAP II 

3. Organizační struktura MAP II 

4. Seznam čtyř povinných pracovních skupin a jejich členů 

 

Konkrétní formulace usnesení hlasování „per rollam“ č. 1 MAP II: 

 

Usnesení č. 1: 

"Řídicí výbor MAP II v ORP Říčany schvaluje dokument Identifikace dotčené 

veřejnosti.“ 

Usnesení č. 2: 

"Řídicí výbor MAP II v ORP Říčany schvaluje dokument Komunikační strategie.“ 

Usnesení č. 3: 

"Řídicí výbor MAP II v ORP Říčany schvaluje Organizační struktura MAP II.“ 

Usnesení č. 4: 

"Řídicí výbor MAP II v ORP Říčany schvaluje Seznam pracovních skupin a jejich 

členů k datu prvních pracovních schůzek, které započaly v měsíci květnu 2018.“ 

 

Členové Řídicího výboru pro hlasování vybrali jednu z níže uvedených formulací: 

„pro" 

„proti" 

„zdržuji se" 

Vybrané odpovědi zaslali členové Řídicího výboru v rámci hlasování „per rollam“ č. 1 

MAP II na e-mail: linda.kustkova@ricany.cz. 

mailto:linda.kustkova@ricany.cz


 

 

Výsledky hlasování: 

Do stanoveného termínu obdržel realizační tým MAP 29 odpovědí týkajících se 

všech usnesení. Jedna odpověď přišla po termínu stanoveném předsedkyní ŘV. 4 

členové se ve stanoveném termínu nevyjádřili. 

Výsledek: 

Usnesení č. 1: „Pro“ – 29 členů s hlasovacím právem, „proti“ – 0, „zdržuji se“ – 0  

Usnesení č. 2: „Pro“ – 29 členů s hlasovacím právem, „proti“ – 0, „zdržuji se“ – 0  

Usnesení č. 3: „Pro“ – 29 členů s hlasovacím právem, „proti“ – 0, „zdržuji se“ – 0  

Usnesení č. 4: „Pro“ – 29 členů s hlasovacím právem, „proti“ – 0, „zdržuji se“ – 0  

 

 

Závěr: 

Všechna čtyři usnesení byla Řídicím výborem MAP II dne 7. 6. 2018 přijata. 

 

 

Zapsala:       Ověřovatel zápisu:  

 

Miroslava Kučerová     Ing. Linda Kůstková 

 

……………………………………….           ……………………………………….. 


