Zápis z 1. zasedání Řídícího výboru
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice III
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019975
ze dne 7. 10. 2021
Místo a čas konání: Vila Machů Kopřivnice, zahájení v 16:00 hodin
Seznam účastníků: viz příloha č. 1
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezence účastníků ŘV a zahájení ustavujícího zasedání
Volba předsedy a místopředsedy ŘV
Představení projektu MAP ORP Kopřivnice III
Projednání a schválení Statutu ŘV
Projednání a schválení Jednacího řádu ŘV
Schválení Organizační struktury a Komunikačního plánu
Prostor pro sdílení aktuálních témat ve školství
Závěrečná diskuze

1.
Zasedání zahájila hlavní manažerka projektu Mgr. Ing. Kamila Dvorská, která vysvětlila
účastníkům hlavní body programu a důležitost jejich projednání. Za realizační tým projektu
byla přítomna také Mgr. Eva Kytková, která členy ŘV přivítala a konstatovala, že složení ŘV
zůstává převážně stejné s předešlým obdobím. Kontrolou prezenčních listin bylo zjištěno, že
z celkového počtu 23 členů je jich přítomno 15, což je nadpoloviční většina a jednání lze
považovat za „usnášeníschopné“.
2.
Dalším bodem programu byla volba předsedy a místopředsedy ŘV. Do funkce předsedy byl
nominován pan Mgr. René Lakomý, který svou nominaci akceptoval. Následně proběhlo
hlasování, kterým byl Mgr. René Lakomý zvolen do funkce předsedy ŘV (PRO – 14, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 1). Nově zvolený předseda prohlásil, že tuto funkci přijímá, pronesl několik slov
ke všem zúčastněným a předal slovo hlavní manažerce projektu, aby uvedla další body
jednání.
Do funkce místopředsedkyně ŘV byla navržena Mgr. Anna Mužná. Hlavní manažerka
projektu informovala řídící výbor, že paní Mgr. Mužná vyjádřila svůj souhlas s nominací již
před zasedáním. Následně proběhlo hlasování, kterým byla Mgr. Anna Mužná zvolena do
funkce místopředsedkyně ŘV (PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0). Výsledek hlasování byl
paní Mgr. Mužné následně oznámen a paní místopředsedkyně sdělila písemnou formou, že
svoji funkci přijímá.
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3.
Za realizační tým projektu vystoupila Mgr. Eva Kytková, která představila projekt MAP ORP
Kopřivnice III. Řídící výbor byl informován o době realizace, rozpočtu a obsahové náplni
projektu. V rámci prezentace projektu byly zmíněny nejbližší úkoly a aktivity, kterými se
realizační tým zabývá. Prezentace je přílohou tohoto zápisu.
4.
Dalším bodem programu bylo projednání aktualizace Statutu ŘV. Mgr. Ing. Kamila Dvorská
vysvětlila navrhované změny v textu Statutu, jejichž seznam a vysvětlení obdrželi všichni
s předstihem 14 dnů a měli možnost podat připomínky. Na navrhované aktualizaci se
členové shodli a došlo k jeho jednohlasnému schválení (PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5.
V souladu s programem byl projednán také předložený návrh na aktualizaci Jednacího řádu
ŘV. Všichni účastníci obdrželi navrhované změny a jejich odůvodnění s předstihem 14 dnů.
Po prodiskutování podnětu Mgr. Netušila k čl. 3, bodu 4, bylo hlasováno o Jednacím řádu ŘV
v předloženém znění a tento byl jednohlasně schválen (PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6.
Dalším bodem programu bylo projednání a schválení dokumentace k projektu. Členům byla
představena Dokumentace MAP - část Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP, která
obsahuje:
 Organizační strukturu MAP ORP Kopřivnice III
 Identifikaci dotčené veřejnosti
 Komunikační plán
Po projednání těchto dokumentů a zapracování připomínky Mgr. Netušila, která se týkala
formální úpravy názvu funkce člena pracovní skupiny, bylo postupně hlasováno. Nejdříve
byla schválena Organizační struktura MAP ORP Kopřivnice III, včetně Identifikace dotčené
veřejnosti (PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0). V dalším kroku proběhlo hlasování ohledně
Komunikačního plánu, který byl rovněž schválen v předloženém znění plným počtem hlasů
(PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7.
Po hlasování předala hlavní manažerka projektu slovo Mgr. Evě Kytkové, která otevřela
diskuzi pro sdílení aktuálních témat ve školství a sdělila účastníkům některé zajímavé
zkušenosti a náměty pro další spolupráci. Neformální diskuze byla ukončena informací hlavní
manažerky k příštímu plánovanému jednání ŘV a poděkováním za účast všem členům
řídícího výboru. Po té se s účastníky rozloučil také předseda ŘV a rovněž všem poděkoval za
účast a spolupráci.
V 17:05 hod. bylo zasedání ŘV projektu oficiálně ukončeno.
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Usnesení z 1. zasedání Řídícího výboru
Řídící výbor na svém zasedání dne 7. 10. 2021 v Kopřivnici, po projednání stanoveného
programu a proběhlé diskuzi, přijímá toto usnesení:

Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Volbu předsedy ŘV
Volbu místopředsedkyně ŘV
aktualizaci Statutu ŘV ke dni 7. 10. 2021
aktualizaci Jednacího řádu ŘV ke dni 7. 10. 2021
aktualizaci dokumentace MAP III - organizační struktura, identifikace dotčené
veřejnosti a komunikační plán, ke dni 7. 10. 2021

Zápis provedla:
Mgr. Ing. Kamila Dvorská,
Mgr. Eva Kytková,
7. 10. 2021

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.

Seznam účastníků jednání
Prezentace
Statut ŘV ve znění schváleném po aktualizaci 7. 10. 2021
Jednací řád ŘV ve znění schváleném po aktualizaci 7. 10. 2021
Schválené znění Dokumentace MAP III - organizační struktura, identifikace dotčené
veřejnosti, komunikační plán, ve znění k 7. 10. 2021
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