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Zápis z jednání 4. zasedání Řídícího výboru 
projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov II 

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093 

 

 

Datum a čas konání:  25. 9. 2019 v čase od 14:00  

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Jablunkov (nová budova 2. patro) 

 Dukelská 140, 739  91 Jablunkov  

 

Předsedající:  Ing. Jan Nieslanik, tajemník MěÚ Jablunkov 

 

 

Seznam zúčastněných členů:  viz Příloha č. 1 – Prezenční listina ze 4. zasedání Řídícího výboru  

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu Řídícího výboru 

2. Kontrola usnášeníschopnosti 

3. Aktuální informace dosavadního průběhu projektu 

4. Představení zrealizovaných/plánovaných aktivit ARP 2019 jednotlivých 

pracovních skupin 

5. Schválení dílčích úkolů pro následující tři měsíce 

6. Návrhy, připomínky, diskuze 

 

 

Ing. Jan Nieslanik, tajemník MěÚ 

- zahájil zasedání a přivítal všechny zúčastněné, představil hlavní realizátory projektu, předal 

slovo Ing. Petře Kantorové 

 

K bodu č. 1 

Zahájení a schválení programu 

4/15 - Řídící výbor projektu MAP pro ORP Jablunkov II schválil program 4. zasedání Řídícího výboru 

konaného dne 25. 9. 2019, viz příloha č. 2 

 

/18 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        
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Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- představila program dnešního zasedání ŘV 

 

 

K bodu č. 2 

Kontrola usnášeníschopnosti 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- dnešního zasedání ŘV se účastní 14 členů, ŘV je tedy usnášeníschopný 

 

K bodu č. 3 

Aktuální informace dosavadního průběhu projektu a dotační okénko 

4/16 -Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II vzal na vědomí aktuální informace o projektu 

 

/18 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- dnes byla podána 2. monitorovací zpráva projektu 

- obsazeny nové pozice v projektu (od 2.9.2019): 

Rodilý mluvčí – DR. Anthony Martin Ritchie 

Oblastní metodik na polytechniku – Mgr. Václav Pospíšil 

Koordinátor implementace – Jana Stachurová 

Koordinátor zpracování MAP a spádovosti škol – Mgr. Lucie Trombiková 

 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- o rodilého mluvčího projevilo zájem 10 škol, v současné době působí na Základní škole 

v Jablunkově, po 2 měsících přejde na další školy, je možné využít rodilého mluvčího i na jiné 

aktivity spojené se vzděláváním, než jen na hodiny AJ 

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- analytikům škol byl zadán úkol – dotazníkové šetření na Potřeby škol, který zpracoval realizační 

tým projektu ve spolupráci s realizačními týmy MAP Karviná, Havířov a Třinec 

- ve dnech 9. a 10.9.2019 se realizační tým zúčastnil společného výjezdního setkání s ostatními 

MAPy v MSK – výměna zkušeností, sdílení dobré praxe 

- dne 5.9.2019 proběhlo setkání se zástupci jednotlivých pracovních skupin – plánování činností 

do konce roku, sledování naplnění ARP 2019, finanční čerpání jednotlivých ARP 

- publicita – byl vyhotoven roll-up k propagaci projektu, 1. vydání zpravodaje projektu 

- podala aktuální informace k evaluaci a průběžnému naplňování implementačních aktivit – viz. 

příloha č. 4 - Prezentace 4. ŘV 



 

Místní akční plán pro ORP Jablunkov II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093 
3 

 

- aktuální informace dosavadního průběhu projektu – IROP – Infrastruktura základních škol pro 

uhelné regiony, předpokládané vyhlášení – konec roku 2019, podporované aktivity – stavby a 

stavební úpravy a pořízení odborných učeben 

- Šablony II OP VVV – podáno necelých 80 % žádostí, vyšší než v Šablonách I 

- Šablony III OP VVV – předpokládané vyhlášení 2-3/2020, ukončení příjmu žádostí 6/2020, min. 

výše dotace 100.000 Kč, max. výše dotace je v současné době v jednání, pouze pro MŠ a ZŠ 

- Národní dotační tituly – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých tříd, Environmentální 

vzdělávání, výchova a osvěta – Přírodní zahrady 

 

 

Mgr. Petr Karlubík, projektový manažer MAS Jablunkovsko 

- podal informace k připravované výzvě – Programu rozvoje venkova. Výzva se bude vyhlašovat 

na jaře 2020 a bude se jednat o možnost podpory mimo jiné škol a mateřských škol, ale 

především malých projektů  

- aktualizace či doplnění investičních záměrů v rámci IROP i PRV ve Strategickém rámci MAP, poté 

bude společně schváleno ŘV elektronickým hlasováním dle jednacího řádu 

- Dotaci PRV lze poskytnout na následující výdaje: 

1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného 

stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské 

školy 

2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a 

dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení79 – zde spadají i knihovny, družiny, 

ale i prosté vybavení jídelen) 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 

parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a 

herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30 % projektu 

4) nákup nemovitosti 

Podmínky podpory: projekty mimo klíčové kompetence MAP, nesmí dojít k navyšování 

kapacit, projekt v souladu s rozvojovou strategii obce, mimo sportovní aktivity, stavební 

výdaje pouze do 200 000 Kč/projekt, v případě projektu zaměřeného na stravovací zařízení 

– nelze podpořit zařízení, které kromě obědů pro žáky připravuje i obědy pro cizí strávníky, 

obec může podávat žádost za vícero svých škol, maximální výše dotace - 200 000 Kč 

 

 

Mgr. Dagmar Vdolečková, zástupce ITI Ostravská aglomerace 

- podala informace o rozdílné finanční částce – alokace 

- IROP - připomínkování výzvy a podmínek  

- 265 mil. upřesnila že se jedná o finance pro všechny 3 regiony (Moravskoslezký, Karlovarský  

a Ústecký kraj) 
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- výzva bude vyhlášena pouze jednou IROPem, výzva pro MSK, žadatelé budou muset mít 

projekt připraven – výzva bude otevřena na velmi krátkou dobu, musí být v souladu s MAPem, 

je možné, že budou nastavené podmínky a některé okresy nebudou moci žádat 

- Do 18.12. žádost o dotaci – reálně 10 žadatelů, hodnocení bude daleko rychlejší než u minulých 

výzev 

- ITI 3 verze projektu – strategický, doprovodné, síťové projekty, je třeba mít připravené projekty 

 

K bodu č. 4 

Představení zrealizovaných/plánovaných aktivit ARP 2019 jednotlivých pracovních skupin 

4/17 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II vzal na vědomí zrealizované/plánované aktivity ARP 

2019 jednotlivých pracovních skupin 

/18 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                             

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- představila proběhlé akce Akčního ročního plánu 2019 včetně vynaložených fin. nákladů  

- dále představila větší plánované akce, které se budou v brzké době realizovat (viz. příloha č. 4 

– Prezentace 4. ŘV) 

 

 

 

K bodu č. 5 

Schválení dílčích úkolů pro následující tři měsíce 

4/18 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválil dílčí úkoly po následující 3 měsíce 

 

/18 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- představila dílčí úkoly pro následující tři měsíce: 

o Naplňování akčních ročních plánů 

o Evaluace 

                                                                                               

 

K bodu č. 6 

Návrhy, připomínky, diskuze 

 

Mgr. Pavel Kantor, ředitel Základní školy Jablunkov 

- vznesl dotaz na počet přihlášených na KURZ RWCT - metody kritického myšlení v Jablunkově 
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Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- v současné době je přihlášeno 10 osob, akce proběhne v případě, že bude kapacita adekvátně 

naplněna 

 

 

Zapsala: 

Jana Stachurová, finanční manažer projektu 

 

 

V Jablunkově dne 25.9.2019 ……………………………………….. 

  Mgr. Lucie Trombiková  

  ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

V Jablunkově dne 8.10.2019 ……………………………………….. 

  Ing. Jan Nieslanik  

  předseda ŘV 

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina ze 4. zasedání Řídícího výboru  
Příloha č. 2 – Schválený program 4. zasedání Řídícího výboru 
Příloha č. 3 – MAS - dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
Příloha č. 4 – Prezentace 4. ŘV 
Příloha č. 5 – Fotodokumentace  
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