Jednání Řídicího výboru
zápis č. 1
zasedací místnost MAS KJH, 12. 6. 2019, od 13:00
Program:
1. MAP Trutnovsko II – představení projektu v našem území
2. Harmonogram aktivit do konce roku 2019
3. Schválení statutu a jednacího řádu
4. Schválení a aktualizovaných projektových záměrů v území
5. Organizační nastavení Řídicího výboru
1. MAP Trutnovsko II – představení projektu v našem území
J. Balcar přivítal za celý realizační tým všechny přítomné na jednání řídicího výboru.
V krátkosti představil projekt MAP Trutnovsko II, v jehož rámci se jednání uskutečnilo. Zmínil,
že 14. 5. 2019 došlo k setkání ředitelů škol, zřizovatelů a zástupců neformálního a zájmového
vzdělávání. Na tomto jednání bylo vyzváno k zapojení do PS, ŘV a dalších možných aktivit
v projektu. Složení ŘV navazuje na složení ŘV z projektu MAP Trutnovsko I. Na obsazení nově
definovaných zástupců dle metodiky byly osloveny dotčené skupiny.
2. Harmonogram aktivit do konce roku 2019
J. Balcar přítomné seznámil s harmonogramem aktivit na rok 2019, ke kterým patřila četnost
schůzek pracovních skupin, jejich činnost, pravidelná aktualizace Strategického rámce,
zahájení implementačních aktivit atd.
3. Schválení statutu a jednacího řádu
Všem členům řídicího výboru byl s předstihem zaslán statut k nastudování a proběhla diskuse
k jednotlivým bodům dokumentu. Po následném hlasování byl statut schválen všemi členy
řídicího výboru.
Usnesení č. 1:
Řídicí výbor MAP Trutnovsko II schválil statut v předloženém znění. Statut je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel – 0
Zaslán s předstihem k nahlédnutí byl i jednací řád, proběhla debata mezi členy řídicího
výboru, po níž byl jednací řád hlasováním také schválen.
Usnesení č. 2:
Řídicí výbor MAP Trutnovsko II schválil jednací řád v předloženém znění. Jednací řád je
přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel – 0

Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

4. Schválení aktualizovaných projektových záměrů v území
K. Turek (odborný konzultant – analýzy a strategie) informoval přítomné o aktualizaci
projektových záměrů v území ORP Trutnov a o jejich důležitosti v rámci Strategického rámce,
při získání dotací. Finální verze aktualizovaného Strategického rámce MAP Trutnovsko II bude
zveřejněna na webu a rozeslána mailem.
Usnesení č. 3:
Řídicí výbor MAP Trutnovsko II schvaluje aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP
Trutnovsko II. Pověřuje předsedu ŘV, případně místopředsedu, jeho podepsáním a tým MAP
jeho odesláním na MMR, resp. zástupcům RSK KHK. Dokument je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel – 0

5. Organizační nastavení Řídicího výboru
J. Balcar představil organizační strukturu celého projektu včetně popisu rozdělení rolí,
povinností a odpovědnosti. Řídicím výborem byl do pozice předsedy navržen Vladimír
Provazník – starosta Malých Svatoňovic a do pozice místopředsedy Petr Hron – starosta
města Úpice. Proběhla vzájemná diskuse.
Usnesení č. 4:
Řídicí výbor MAP Trutnovsko II schválil Organizační strukturu Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání II v SO ORP Trutnov. Dokument je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel – 0
Usnesení č. 5:
Řídicí výbor MAP Trutnovsko II schválil jako předsedu Vladimíra Provazníka.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel – 0
Usnesení č. 6:
Řídicí výbor MAP Trutnovsko II schválil jako místopředsedu Petra Hrona.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel – 0

V nejbližší době budou nominováni další členové Řídicího výboru. Vítány jsou návrhy na akce,
náměty, nápady členů ŘV.

Zapsala: Markéta Demešová, Barbora Procházková
Dne 12. 6. 2019
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