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__________________________________________________ 

    

2. jednání Řídícího výboru (per rollam) 

7. 1. 2019, v prostorách 1. ZŠ Holešov 

 
Program jednání:   

1. Zahájení 
2. Základní informace k realizaci projektu MAP II 
3. Aktualizace složení ŘV MAP 
4. Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu 
5. Projednání a schválení jmenného seznamu pracovních skupin, aktualizovaných Prin-

cipů MAP (vč. organizační struktury), Identifikace dotčené veřejnosti, Komunikačního 
plánu 

6. Odstoupení od memoranda o spolupráci se Zlínským krajem z důvodu změny nositele 
7. Diskuze 
8. Závěr 

 

1. Zahájení 

Dle prezenční listiny nebyl výbor usnášeníschopný, protože bylo přítomno 8 členů, což je méně než 

polovina členů výboru. Jednání bylo v souladu s Jednacím řádem zahájeno po uplynutí 30 min. 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková přivítala přítomné. Vzhledem k tomu, že 

jednání byli přítomni nově přijímaní členové, přítomní se navzájem představili. 

 

2. Schválení programu, volba zapisovatelů a ověřovatelů 

Program byl přečten v navrženém znění. Zapisovatelem byla navržena Marie Tesařová, ověřovatelem 

Markéta Poláchová Kropáčková. 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje program jednání a dále schvaluje zapisovatelem Zuzanu Šálkovou a 

ověřovatelem Markétu Poláchovou Kropáčkovou 

Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

3. Základní informace k realizaci projektu MAP II 

Marie Tesařová, koordinátor MAP, představila projekt MAP II, který navazuje na předchozí MAP I. 

Uvedla základní informace o novém nositeli projektu, cílových skupinách, zapojených subjektech, 

změnách v organizační struktuře, detailněji se věnovala jednotlivým aktivitám projektu: Aktivitě 1 – 

Řízení projektu, Aktivitě 2 – Rozvoj a aktualizace MAP, Aktivitě 3 – Evaluace a monitoring MAP, Aktivitě 

4 – MAP. Poté převzaly slovo paní Krčová a paní Růžičková, odborné konzultantky MAP, které 

informovaly o uskutečněných i připravovaných aktivitách připravovaných v rámci Implementace MAP.  



 
 

4. Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu 

Jednací řád i Statut byly všem členům ŘV poslány předem prostřednictvím e-mailu k připomínkování, 

připomínky nebyly vzneseny. Markéta Poláchová představila změny v novém Statutu a Jednacím řádu, 

které bylo třeba zapracovat vzhledem ke změnám v projektu MAP II.  

Usnesení: 

Členové Řídícího výboru schvalují Statut a Jednací řád Místního akčního plánu vzdělávání II pro ORP 

Holešov 

Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

5. Aktualizace složení ŘV MAP 

V projektu MAP II je třeba v návaznosti na závazné Postupy MAP II a požadavek v nich vznesený na 

zapojení nových členů do ŘV aktualizovat složení ŘV.  

Dle čl. 3 Statutu ŘV, bodu 7, ŘV přijímá a ukončuje členství jednotlivým členům ŘV. Byli oslovení stá-

vající členové s dotazem na setrvání v členství a někteří z nich projevili vůli nepokračovat v činnosti a 

podali písemnou žádost o odvolání. Podány byly 4 výpovědi stávajících členů. Dále byli osloveni zá-

stupci takových organizací, které dle Postupů MAP musí být v ŘV zastoupeny. Zájem o členství proje-

vili 4 noví členové.  

Odstupující členové ŘV 

- Vojtěch Adamík 

- Pavel Vybíral 

- Barbora Zdráhalová 

- Petr Lipner 

Nově navržení členové ŘV 

- Lenka Koutná 

- Libuše Procházková 

- Monika Obšivačová 

- Markéta Poláchová Kropáčková 

Usnesení 

Členové Řídícího výboru ukončují k dnešnímu dni členství těmto členům ŘV: Vojtěch Adamík, Pavel 

Vybíral, Barbora Zdráhalová, Petr Lipner, a to na jejich žádost, písemně doloženou předsedovi ŘV. 

Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

Usnesení 

Členové Řídícího výboru přijímají tyto nové členy ŘV Lenka Koutná, Libuše Procházková, Monika 

Obšivačová, a Markéta Poláchová Kropáčkováa to k dnešnímu dni 

Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

Od této chvíle bylo na 2. jednání ŘV přítomno 11 hlasujících členů. 

 

 



 
6. Projednání a schválení jmenného seznamu pracovních skupin, aktualizovaných 

Principů MAP (vč. organizační struktury), Identifikace dotčené veřejnosti, Komuni-

kačního plánu 

Principy MAP, obsahující aktuální seznam členů PS, Identifikace dotčené veřejnosti a Komunikační plán 

byly ŘV poslány předem prostřednictvím e-mailu k připomínkování, připomínky nebyly vzneseny. Marie 

Tesařová představila změny v těchto dokumentech, které bylo třeba zapracovat vzhledem ke změnám 

v projektu MAP II a jmenně představila členy všech 4 pracovních skupin: 

Usnesení: 

Členové Řídícího výboru schvalují:  

Jmenný seznam jednotlivých pracovních skupin, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu a jeho nedílnou 

součástí a tyto dokumenty: 

Principy MAP – aktualizace k 7.1.2019 

Identifikaci dotčené veřejnosti – aktualizace k 7.1.2019 

Komunikační plán – aktualizace k 7.1.2019 

Hlasování: 11 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 
 
7. Odstoupení od memoranda o spolupráci se Zlínským krajem z důvodu změny nosi-

tele 

Vzhledem k tomu, že v projektu MAP II dochází ke změně nositele a původní nositel má uzavřen v rámci 

KAP s krajem a dalšími nositeli MAP v Zlínském kraji Memorandum, je nutno předchozí Memorandum 

vypovědět a podepsat nové s novým nositelem.  

Usnesení: 

Členové Řídícího výboru schvalují podání výpovědi k Memorandu ze dne 30. 11. 2017, uzavřené 

s nositelem projektu MAP mikroregionem Holešovsko. 

Členové Řídícího výboru pověřují členy realizačního týmu k přípravě nového Memoranda ve spolupráci 

s KAP ZK. 

Hlasování: 11 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

8. Diskuze 

V rámci diskuze Radovan Výsmek, člen RT KAP ZK, představil současné aktivity KAP. 

 

9. Závěr 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková poděkovala přítomným za účast a ukončila 

jednání. 

 

Dne 7.1.2019 zapsala:  Marie Tesařová 

 

Ověřila:    Markéta Poláchová Kropáčková 


