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Zápis z 10. jednání PS7 ITI: Sociální oblast 
Datum: 1. – 3. 8. 2022 

Čas:  

Téma: Aktualizace integrovaného řešení v sociální oblasti Místo:  

Účastníci: Bartošová Iva, Friedrichová Sirůčková Pavla, Horák Martin, Hubálková Marie, Chvojka Jan, Janošková 
Lenka, Králová Pavlína, Luxová Hana, Maclová Anna, Pochobradská Radka, Potůčková Pavlína, Šimůnek 
Marek, Šůstek Vojtěch, Štěpánková Jolana, Tetrao Michaela, Zahálková Helena, Zeman Jiří, Žíla Jan  

Přílohy: Aktualizace integrovaného řešení v sociální oblasti (režim změn, čistopis) 

Dne 1. 8. 2022 byli členové PS7 e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo 

ve dnech 1. – 3. 8. 2022 do 17 hodin, a to z důvodu potřeby schválení níže uvedeného bodu, jehož povaha 

nevyžadovala osobní setkání pracovní skupiny.   

Do hlasování byli zapojeni pouze řádní členové PS7, a to dle Jednacího řádu pracovních skupin Řídicího 

výboru aglomerace, Článek V: Korespondenční hlasování. Do hlasování se zapojilo 12 z 19 stálých členů, 

z nichž všichni hlasovali PRO, ostatní členové se ve stanoveném termínu nevyjádřili. Dle bodu 5.5 Jednacího 

řádu PS se má za to, že pokud se člen nevyjádří ve lhůtě stanovené tematickým koordinátorem, hlasuje pro 

navržené usnesení. Současně Jednací řád PS, čl. 5.6, uvádí: Pokud se řádný člen PS nevyjádří ve stanoveném termínu, má 

se za to, že hlasuje pro navržené usnesení. V případě, že se člen PS ve lhůtě stanovené tematickým koordinátorem nevyjádří a 

zároveň tematický koordinátor vyhodnotí, že se rozhodnutí přímo týká osobních zájmů daného člena či zájmů organizace, již tato 

osoba zastupuje, má se v rámci hlasování za to, že se v daném bodě zdržel. 

Hlasování se týkalo následujícího bodu:  

Aktualizace integrovaného řešení Podpora nezávislého života znevýhodněných osob v Hradecko-

pardubické aglomeraci 

- aktualizace integrovaného řešení reagovala na pověření nositele ITI ze strany ŘV A, aby vyhlásil novou 

výzvu pro příjem projektových záměrů v aktivitě „infrastruktura sociálních služeb“, která byla otevřena 

v termínu od 23. 6. do 22. 7. 2022 

- tento krok byl motivován snížením absorpční kapacity ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve vazbě 

na zpřesnění rozdělení podporovaných aktivit dle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 

mezi IROP (ambulantní a terénní služby) a Národní plán obnovy (pobytové služby; zdroj mimo ITI) 

- v souladu s požadavky a pravidly tvorby Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace byly na 

jednání PS7: Sociální oblast předloženy tři nové projektové záměry, které dle stanoviska PS7 zapadají 

do integrovaného řešení, a proto do něj byly doplněny; současně došlo ke kontrole a aktualizaci 

správnosti názvů již zahrnutých projektů (viz přílohy) 

USNESENÍ PS7 10/1: 

Pracovní skupina 7 (Sociální oblast) schvaluje aktualizaci předloženého návrhu integrovaného řešení „Podpora 

nezávislého života znevýhodněných osob v Hradecko-pardubické aglomeraci“ a doporučuje nositeli ITI jeho předložení na 

nejbližší jednání Řídicího výboru aglomerace.   

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
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SCHVÁLENO 

Příští jednání: bude upřesněno 

Zapsala: Michaela Kudynová 


