Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374

Zápis ze zasedání Řídícího výboru
7. zasedání
Datum a čas konání:
Místo konání:

29. 3. 2018, 13,00 hod. – 14,00 hod.
Zasedací místnost Magistrátu města
Přerova, Smetanova 7a – 1. patro

Přítomní:
- dle prezenční listiny

Program:
1. Úvod – projednání programu
2. Projednání a schválení Závěrečné evaluační (sebehodnotící) zprávy MAP
3. Různé

Průběh jednání:
Jednání zahájil Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, předseda výboru, který přivítal
přítomné.
V době zahájení zasedání bylo přítomno 16 účastníků z 55 nominovaných členů Řídícího
výboru. Řídící výbor nebyl usnášeníschopný.
Předseda výboru rozhodl dle článku 5, odst. 2 jednacího řádu, o svolání nového jednání.
V 13:30, půl hodiny po novém svolání termínu jednání, se stal Řídící výbor usnášeníschopný
za přítomnosti 16 členů Řídícího výboru.
Předseda výboru určil:
- zapisovatele zápisu:
- sčitatele:
- ověřovatele zápisu:
Jmenovaní souhlasili.

Ing. Eva Kupková,
Zdeněk Hilbert,
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Z účasti na 7. zasedání Řídícího výboru bylo omluveno celkem 14 členů Řídícího výboru,
25 členů bylo neomluveno.

1. Úvod – projednání programu


Předseda Řídícího výboru nechal hlasovat o schválení programu 7. zasedání Řídícího
výboru.
Program 7. Zasedání – průběh hlasování:
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.
Řídící výbor schvaluje program sedmého zasedání Řídícího výboru konaného dne
29. 3. 2018.

2. Projednání a schválení Závěrečné evaluační (sebehodnotící) zprávy MAP
Předseda výboru informoval přítomné členy Řídícího výboru o povinném vytvoření
závěrečné evaluační (sebehodnotící) zprávy. Tato závěrečná sebehodnotící zpráva byla dne
26. 3. 2018 zaslána členům Řídícího výboru k seznámení. Ze strany Řídícího výboru nebyly
zaznamenány žádné připomínky k sebehodnotící zprávě.


Předseda Řídícího výboru nechal hlasovat o schválení závěrečné sebehodnotící
zprávy MAP.
Průběh hlasování:
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.
Řídící výbor schvaluje závěrečnou sebehodnotící zprávu MAP.

3. Různé
Předseda výboru a hlavní manažer projektu sdělil informace k MAP II. Nositelem projektu
MAP II bude Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM). Realizace MAP II
začíná od 1. 4. 2018. Každý zapojený subjekt bude mít svého zástupce v MAP II (ředitel
nebo jím pověřená osoba), který bude finančně ohodnocen (předpoklad 30 hodin za dobu
trvání projektu). I MAP II bude mít ustanoven řídící výbor, zvážit zapojení do řídícího výboru
MAP II. Rovněž budou ustanoveny pracovní skupiny – členství v PS bude honorované
(v rámci podmínek MAP II). V rámci projektu MAP II budou realizovány jednotlivé projekty,
které budou vycházet z Akčního plánu na rok 2018 projektu MAP I. V rámci realizace
jednotlivých
projektů
budou
pořizované
věci
po
dobu
trvání
projektu
ve výpůjčce od RARSM a po ukončení projektu budou tyto věci bezplatně převedeny
danému subjektu.

Předseda výboru a hlavní manažer projektu poděkoval všem členům Řídícího výboru
za spolupráci na projektu MAP a za účast na setkáních Řídícího výboru.

Zapsala: Ing. Eva Kupková

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA v. r.
předseda Řídícího výboru

Přílohy:
Prezenční listina
Usnesení ze 7. zasedání Řídícího výboru

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. v. r.
ověřovatel zápisu

