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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 

Předmět: ŘÍDÍCÍ VÝBOR č. 2 
Místo:  Městský úřad Slavkov u Brna, zasedací místnost 
Datum: 22. 9. 2016 
Čas:  9.00 – 10.00 h 
Účastníci: přítomni – Mgr. Regina Kokešová, Mgr. Hynek Zavřel, Mgr. Vladimír Soukop, 

Mgr. Jiří Půček, Mgr. Lenka Popeláková, Mgr. Bc. Ivona Princlíková, Miroslava 
Horáčková, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Bangová, Jan Kauf, Mgr. Vladislava 
Kulhánková, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jitka Schovancová, Ing. Richard Podborský 
omluveni – Pavel Prokop, Karel Kalouda, Jaroslav Žalkovský, Ing. Václav 
Matyáš, Michal Boudný, Mgr. Eva Jurásková, Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová, 
Ing. Bc. Roman Chmelař, Zuzana Schořová, Mgr. Eva Janková, Romana 
Krchňavá 

   
Záznam z jednání: 
 

1. Úvodní slovo, seznámení s programem 
Předseda ŘV Mgr. Kostík zahájil jednání, přivítal účastníky a seznámil je s programem jednání 
ŘV č. 2. 
 
2. Změna v personálním obsazení ŘV 
Ing. Podborský informoval o změně personálního zastoupení ITI Brněnské metropolitní 
oblasti; Mgr. Matulovou nahradí pro další působení v ŘV Ing. Bc. Roman Chmelař.  
 
3. Výstupy veřejného připomínkového řízení k dokumentům MAP; investiční záměry pro 

IROP 
Ing. Podborský informoval o rozeslání Analýzy MAP, Komunikační strategie MAP, Principů 
MAP a Strategického rámce všem ředitelům MŠ a ZŠ, starostům obcí v ORP Slavkov u Brna 
prostřednictvím e-mailu k připomínkám do 16. 9. 2016. Současně všechny uvedené 
dokumenty byly zveřejněny na webu www.slavkov.cz v části „Místní akční plán“ 
k připomínkování široké veřejnosti. Do dne konání ŘV č. 2 nebyla oficiální cestou 
prostřednictvím tabulky připomínek, e-mailem, ani telefonicky sdělena žádná připomínka. 
Z důvodu upřesňování metodiky MAP však připomínkové řízení bude prodlouženo, a to do 20. 
10. 2016 tak, aby případné připomínky mohly být implementovány do finální verze 
dokumentů, které budou předmětem schvalování ŘV na jednání č. 3 dne 24. 10. 2016. 
       
4. Hlasování a schvalování 
Ing. Podborský informoval přítomné členy ŘV o zpracování Analýzy MAP, Komunikační 
strategie MAP, Principů MAP a Strategického rámce včetně tabulky investičních záměrů MAP. 
ŘV vzal uvedené dokumenty ve stavu předloženém k veřejnému připomínkování na vědomí. 
Členové ŘV dopracují a zašlou na e-mail projekty@slavkov.cz svoje případné připomínky 
k výše uvedeným dokumentům, a to nejpozději do 20. 10. 2016 tak, aby dokumenty mohly 
být na jednání č. 3 dne 24. 10. 2016 ŘV schváleny včetně připomínek. Schválení musí 
proběhnout nejpozději do 30. 10. 2016 v souladu se závazným termínem indikátoru 
v projektu MAP. 

http://www.slavkov.cz/
mailto:projekty@slavkov.cz


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119 

 

 

Mgr. Schovancová a Ing. Podborský ověří zájem obce (školy) Hrušky a ZŠ Tyršova, Slavkov 
k investičnímu záměru a zařaditelnosti do MAP; upřesněn bude investiční záměr MŠ Zvídálek 
a ZUŠ Fr.France (v obou případech ihned proběhne jednání s Ing. Lokajem z MěÚ Slavkov u 
Brna). 
Ing. Podborský požádal členy ŘV, aby ve svých institucích, školách, obcích a zájmových 
organizacích zopakovali a zdůraznili nutnost mít investiční záměr zejména určený do IROP 
v investičním rámci MAP, v opačném případě projekt nebude v IROP postoupen k hodnocení 
a nezíská nárok žádat o finanční podporu.  
Ing. Podborský zašle členům ŘV přehledovou tabulku všech záměrů a finančních požadavků, 
které do dne jednání č. 2 ŘV byly shromážděny, ač se nejedná o projekty relevantní pro IROP, 
a to aktuální výzvy č. 46/47. Při odeslání finální verze seznamu investičních záměrů MAP bude 
volena strategie uvedení více záměrů, tématicky hraničních projektů, nikoliv vyhraněné jasně 
pod IROP spadajících. 
Předseda ŘV uložil realizačnímu týmu MAP znovu ověřit požadavky škol, zájmových organizací 
a obcí na investice tak, aby byly zařazeny do MAP; další aktualizace Strategického rámce 
včetně tabulky investičních záměrů bude při schválení 24. 10. 2016 možná až po 6 měsících, 
tj. v květnu 2017, metodika MAP průběžnou či dřívější aktualizaci neumožňuje. 
 
5. Informace k průběhu realizace MAP; předpokládané aktivity v roce 2016 
Ing. Podborský informoval členy ŘV o zpracování a stavu obsahu tabulky zájmových organizací 
v ORP Slavkov u Brna; tabulka bude průběžně doplňována, aktualizována; všechny získané 
kontakty na zájmové organizace, u nichž byla zjištěna i práce s dětmi do 15 let, byly e-mailem 
osloveny s informací o nutnosti případný investiční záměr mít v MAP; ke dni jednání č. 2 ŘV 
MAP nebyla doručen žádný investiční záměr ze strany zájmových organizací/NNO. 
Ing. Podborský informoval přítomné o uskutečněných jednáních 4 pracovních skupin MAP. 
Do konce roku 2016 bude pracovat realizační tým, finalizovány potřebné dokumenty MAP a 
kladen důraz na aktivitu „Akční plánování“, z níž vzejdou aktivity vzdělávání, poradenství, 
kulatých stolů, workshopů apod. pro pedagogy, nepedagogické pracovníky, starosty, vedení 
škol a další zainteresované strany související s obsahem a tématy MAP. Současně vznikne 
Akční plán MAP 2017 a bude finalizována první verze kompletního „Dokumentu MAP“. 
 
6. Různé, diskuse 
Na webu www.slavkov.cz v části „Místní akční plán“ jsou k dispozici průběžně doplňované 
informace o projektu a jeho výstupy. 

 
7. Termín dalšího jednání 
Jednání č. 3 ŘV bylo po dohodě přítomných členů ŘV stanoveno na 24. 10. 2016 od 16h 
v zasedací místnosti Městského úřadu Slavkov u Brna; členové ŘV dostanou včas pozvánku 
s podklady k projednání; hlavní důraz bude kladen na schválení finalizovaných a 
zpřipomínkovaných dokumentů MAP (Analýza; Komunikační strategie; Principy MAP; 
Strategický rámec včetně tabulky investičních záměrů). 
 
 
Zapsal/-a, dne:  Ing. Richard Podborský, 23. 9. 2016 
Ověřil, dne:   Mgr. Jitka Schovancová, 26. 9. 2016 
Schválil, dne:  Mgr. Petr Kostík, 27. 9. 2016 

http://www.slavkov.cz/

