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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis ze setkání 11.09.2019 od 14:00 hod. 

 

Místo konání:   

Zasedací místnost Magistrátu města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  

 

Přítomni:    

viz prezenční listina 

 

 

1. Úvod 

 přivítání zástupců pracovních skupin, lektorů implementace a metodiků implementace 

 na setkání byli pozvání vedoucí PS a jeden člen za danou PS, lektoři a metodici 

implementace 

 cílem setkání bylo zadání úkolů do konce roku 2019, organizace implementačních aktivit, 

stručné zhodnocení financování aktivit a informování o listopadovém výjezdním zasedání 

pracovních skupin.  

 

2. Informace k čerpání finančních prostředků 

 realizační tým informoval členy PS, že se daří naplňovat aktivity dle Ročního akčního plánu 

(RAP) 2019. Pouze neproběhly dvě naplánované aktivity a to „beseda o bezpečnosti na 

internetu“ z důvodů dlouhodobého onemocnění lektora a „zážitková prázdninová dopoledne 

ve spolupráci s místními spolky a NNO“, které se odkládá pravděpodobně na příští 

kalendářní rok. 

 finanční prostředky se čerpají skromně a je v rozpočtu rezerva, která se v případě 

nevyčerpání využije na aktivity v příštím kalendářním roce. Přesné vyčíslení čerpání 

finančních prostředků bude PS předáno až na konci roku, po všech realizovaných 

aktivitách. 

  
3. Diskuze k implementačním aktivitám 

 každá PS obdržela tabulku, která obsahovala aktivity dané PS s navrženým rozpočtem 

a se skutečným čerpáním finančních prostředků. Pracovní skupiny se stručně vyjádřily 

k těmto údajům. Dále představili implementační aktivity, které zrovna připravují na podzim 

a sdělili případné požadavky na realizační tým, které potřebují se zajištěním aktivit. 

 
4. Úkoly pro pracovní skupiny 

 PS obdržely tyto úkoly do konce kalendářního roku: 

 Realizace RAP pro rok 2019, 

 Příprava RAP pro rok 2020 - termín září až listopad 2019. Prezentace návrhů 

proběhne na výjezdním zasedání. Schvalování finální verze RAP na zasedání 

Řídícího výboru v prosinci 2019, 

 Vyhodnocení / evaluace ARP za rok 2019 vč. finančních dat zadaných finančním 

manažerem - termín září až listopad 2019, 
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 Článek do Zpravodaje MAP – vybrat jednu zrealizovanou aktivitu za podzim 2019 a 

napsat krátký článek, který bude zveřejněn v prosincovém čísle zpravodaje, 

 Výjezdní zasedání - prezentace činnosti PS za poslední rok, zhodnocení 

realizovaných aktivit, vize skupiny, 

 Harmonogram setkání PS na období září až prosinec 2019 (min. 1x měsíčně). 

 

Každá PS obdržela navíc individuální úkoly, které se týkají plnění indikátorů dané PS. 

 

 

5. Závěr 

 Rozloučení, ukončení jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Kateřina Czempková - Finanční manažer, Manažer implementace; Statutární město Třinec 
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Fotodokumentace 

ze setkání s pracovními skupinami 11. 09. 2019 od 14:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


