Projekt „Místní akční plán v ORP Třinec“
Zápis z 7. zasedání Řídícího výboru
Datum a čas konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:

01.09.2017 od 10:00
zasedací místnost MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Radim Kozlovský (předseda)
viz prezenční listina

Úvodní slovo realizátora projektu
p. Kozlovský
 Zahájení zasedání a přivítání účastníků zasedání.
Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru
Mgr. Bobková
 kontrola usnášeníschopnosti – přítomno 12 členů = nadpoloviční většina.
Schválení programu zasedání
p. Kozlovský
 Seznámení s programem zasedání.
Usnesení č. 01/08/2017 – schválení programu zasedání
Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

1. Schválení Strategického rámce MAP vč. investičních priorit
Ing. Polok
 Finální dokument Místní akční plán Třinec se skládá z hlavního dokumentu a 5 příloh.
 Stěžejní je Příloha č. 5 Strategický rámec MAP do roku 2023, který obsahuje vizi, popis
zapojení aktérů, tabulku s popisem cílů a seznam investičních priorit – první verze
dokumentu byla schválena v prosinci 2016, nyní aktualizace.
 Informoval, že výzva nositele ITI na zájmové a neformální vzdělávání je odložena na rok
2018. Prodlužuje se možnost doplnit nové projektové záměry, které by byly schváleny na
dalším zasedání Řídícího výboru.
 Podnět k projednání aktualizace Strategického rámce včetně přílohy seznamu investic.
Mgr. Bobková
 Sdělila, že změny ve Strategickém rámci byly zvýrazněny a v porovnání s verzí schválenou
na Řídícím výboru v prosinci 2016 došlo k těmto změnám:
o V úvodní části byly doplněny informace vztahující se k aktuálnímu stavu realizace
projektu
o Str. 4 – 8: Popis priorit a cílů a dále - kompletně aktualizovaná část
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o
o
o
o
o
o

o

Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace –
navýšení rozpočtu projektu na 5 mil. Kč,
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace navýšení rozpočtu projektu na 5 mil. Kč,
Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím,
Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace - navýšení rozpočtu na 5 mil. Kč,
Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek - zařazení zcela nového projektu,
Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy
Szymborskiej,Vendryně, příspěvková organizace - zařazení zcela nového projektu,
ŽŠ Smilovice – navýšení rozpočtu projektu na 19 mil. Kč, doplnění klíčové
kompetence „technické a řemeslné obory“,
DDM Třinec, p.o.- navýšení rozpočtu projektu na 5 mil. Kč,
Bunkr, o.p.s. - navýšení rozpočtu na 6 mil. Kč, doplnění klíčových kompetencí „cizí
jazyky“ a „práce s digitálními technologiemi“,
KaPA, o.p.s. – změna názvu projektu na „Interaktivní učebna biologie s reálnou
technikou a vybavením pro praktickou ukázku stavby lidského těla a jeho funkcí v
životních parametrech a velikostech“, doplnění klíčových kompetencí „cizí jazyky“ a
„práce s digitálními technologiemi“, doplnění položky Rozšiřování kapacit kmenových
učeben mateřských nebo základních škol,
U všech projektových záměrů došlo s ohledem na aktualizaci cílů ke změně „souladu
s cílem MAP“.

Diskuze
- V rámci diskuze byla projednávána problematika hodnocení projektových záměrů Řídícím
orgánem. Ing. Kacířová se dotázala na aktualizaci rozpočtů u čtyř projektů, které byly
podány do výzvy IROP/ITI za město Třinec. Sdělila, že dříve byla u ZŠ Petra Bezruče, ZŠ
Dany a Emila Zátopkových a PZŠ na ulici Nádražní, cena odhadnuta na 3 mil. Kč, ale poté
se částky navýšily. Naopak u ZŠ Koperníkova je alokace aktuálně nižší než částka uvedena
ve schváleném seznamu a současně nositelem projektu není město, ale škola. Ing.
Sládečková odpověděla, že změna nositele je přípustná, je především důležité, aby bylo
možné jasně identifikovat projektový záměr. Žádný projekt nesmí být odstraněn.
Významnou položkou představují klíčové kompetence. Změna rozpočtu při aktualizaci je
možná. Pokud se rozpočty u projektového záměru a v seznamu investic liší, je zapotřebí
zdůvodnit ve studii proveditelnosti.
- na základě diskuze byly provedeny změny u těchto projektů:
o Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace –
navýšení rozpočtu projektu na 5 mil. Kč,
o Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace navýšení rozpočtu projektu na 5 mil. Kč,
o Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím,
Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace - navýšení rozpočtu na 5 mil. Kč,
o DDM Třinec, p.o.- navýšení rozpočtu projektu na 5 mil. Kč.
-

Aktualizace bude provedena i v přílohách Seznam investičních priorit a Roční akční plán.

Místní akční plán v ORP Třinec
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000122

Stránka 2

-

Následně byla diskutována otázka zařazení projektových záměrů mateřských škol do
seznamu investic. RNDr. Žiška sdělil, že dle informací ze semináře bude další výzva na
infrastrukturu MŠ již podmíněna souladem s MAP, pravděpodobně i v případě, že
vyhlašovatelem výzvy místní akční skupina. Přítomní se shodli, že o této podmínce neví a
vzali tuto informaci na vědomí. V případě potřeby budou mateřské školy zařazeny do
seznamu investic.

Hlasování o schválení Přílohy č. 5 Strategický rámec MAP do roku 2023.
Usnesení č. 02/08/2017 – schválení Přílohy č. 5 Strategický rámec MAP do roku 2023
Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

SCHVÁLENO

Hlasování o schválení Přílohy č. 4 Seznam investičních priorit.
Usnesení č. 03/08/2017 – schválení Přílohy č. 4 Seznam investičních priorit
Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO
2. Schválení finálního dokumentu MAP vč. příloh
- V rámci projednání Přílohy č. 1 Analytická část nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo
přistoupeno k hlasování o schválení.
Usnesení č. 04/08/2017 – schválení Přílohy č. 1 Analytická část
Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO
-

Projednání Přílohy č. 2 Projekty spolupráce. Ing. Polok stručně shrnul projekty spolupráce.
Informoval, že se projekty připravují do aktuálních výzev.

Diskuze
- Ing. Kacířová vznesla dotaz k projektu Informační webový portál, kde je město Třinec
uvedeno jako nositel projektu. Sdělila, že město Třinec nemůže zajistit financování aktivity,
jelikož se jedná o projekt pro všechny obce v regionu. Bez dotace by bylo požadováno
spolufinancování, přičemž někteří představitelé obcí s tímto požadavkem nemusí souhlasit,
jako např. na jednání v červenci, kdy se hovořilo o portálu pro sběr informací k investičním
záměrům. Současně město nemá dostatečné personální kapacit na zajištění administrativy
a pravidelnou aktualizaci webového portálu. Ing. Polok zareagoval, že se jedná o projekt, do
kterého byly sdruženy podněty napříč pracovními skupinami, které navrhovaly vytvoření
prostoru pro sdílení informací, příkladů dobré praxe. Současně by webové stránky zajistily
potřebnou publicitu a marketing. Je možné využít stávající webové stránky projektu a rozšířit
o další položky. Nejvyšší náklady by byly na počátku vzniku, posléze by byla možnost
aktualizovat stránky prostřednictvím automatické aktualizace přes RSS. Ing. Kaletová
navrhla omezit portál pouze pro Třinec. Mgr. Wróbel sdělil, že obce mají důležitější priority a
může se stát, že nepřistoupí k spolufinancování.
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Usnesení č. 05/08/2017 – schválení Přílohy č. 2 Projekty spolupráce
Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO
-

Projednání Přílohy č. 3 Roční akční plán

Ing. Polok
- Aktivity uvedené v ročním akčním plánu se průběžně realizují, byly navrženy nové aktivity.
Dle metodiky však nelze provést aktualizaci, v dokumentu uvedeny tedy aktivity schválené
na zasedání v lednu 2017.
Mgr. Bobková
- Dokument je rozdělen do tří částí – aktivity jednotlivých škol (přehled projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ), aktivity spolupráce (aktivity schválené
na zasedání v lednu 2017), infrastruktura (budou zapracovány aktuálně navržené změny).
Usnesení č. 06/08/2017 – schválení Přílohy č. 3 Roční akční plán
Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO
Ing. Polok
- Projednání Místního akčního plánu Třinec. Dokument obsahuje shrnutí analytické části,
vymezení problémových oblastí, popis cílů a opatření včetně implementační části.
- Zasedání opustil Mgr. Wróbel.
Diskuze
- V rámci diskuze k finálnímu dokumentu požádala Ing. Kacířová o upřesnění významu
indikátoru na str. 37 „Počet vytvořených/aktualizovaných plánů individuálního rozvoje
pedagogických pracovníků. Přítomní se shodli, že tento indikátor není vypovídající. Indikátor
byl změněn na „počet vytvořených plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků“.
- V další části diskuze bylo projednáváno opatření na str. 41 „Sdílení odborných výukových
prostor“. Byl vznesen požadavek na zobecnění druhého odstavce v rámci zdůvodnění
výběru opatření. Znění „Lezení jako jeden nejpřirozenějších pohybů …“ se nejeví jako
vhodný komentář, jelikož zahrnuje pouze jednu aktivitu - lezení, nikoliv komplexně prostory
sportoviště. Současně došlo k přeformulování názvu opatření na „sdílení odborných a
specializovaných výukových prostor“.
-

Hlasování o schválení finálního dokumentu Místní akční plán Třinec.

Usnesení č. 07/08/2017 – schválení Místního akčního plánu Třinec
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
SCHVÁLENO
Ing. Kacířová
- Informovala, že obratem budou zapracovány všechny připomínky. Finální verze dokumentu
včetně všech příloh bude dne 4. 9. 2017 předložena Radě města Třince, poté bude
přistoupeno ke schválení v Zastupitelstvu města Třince a v zastupitelstvech obcí, jež jsou
zřizovateli škol.
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3. Prezentace projektů spolupráce předkládaných do aktuálních výzev
- Projednáno v rámci bodu 2 programu zasedání.
4. Závěrečná konference projektu
Mgr. Bobková
- konference se uskuteční ve středu 20.9.2017 od 14:00 v KaSS Střelnice v Českém Těšíně
- pozvánka bude rozeslána během následujícího týdne, registrace přihlášek prostřednictvím
elektronického formuláře
- jedná se o společnou závěrečnou konferenci projektů za ORP Třinec, Jablunkov a Český
Těšín
- jako hosté byli osloveni zástupci MŠMT, NIDV a projektová manažerka pro MSK – čekáme
na zpětnou vazbu, na základě které bude upřesněn program setkání
5. MAP II
- Výzva MAP II ještě není zveřejněna. Dne 19. 9. 2017 se realizační tým účastní setkání
v Ostravě, kde by zaznít aktuální informace k připravované výzvě MAP 2, Implementace
MAP. Členové Řídícího výboru budou informováni.
Diskuze
- V rámci diskuze byl vznesen návrh, aby Řídící výbor fungoval i po ukončení projektu MAP I.
Všichni přítomní členové vyjádřili souhlas. Zasedání bude svoláno v lednu 2018. Další
aktualizace je možná až po 6 měsících od posledního termínu zasedání.
6. Závěr
- poděkování za účast a spolupráci během realizace projektu
- ukončení zasedání
Přílohy:
Příloha 1: Prezenční listina
Příloha 2: Fotodokumentace
Příloha 3: Místní akční plán Třinec
Příloha 4: Příloha č. 1 Analytická část
Příloha 5: Příloha č. 2 Projekty spolupráce
Příloha 6: Příloha č. 3 Roční akční plán
Příloha 7: Příloha č. 4 Seznam investičních priorit
Příloha 8: Příloha č. 5 Strategický rámec MAP do roku 2023

Zapisovatel:
Mgr. Markéta Bobková – administrátor-finanční manažer projektu, Město Třinec
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