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Zápis z 1. zasedání Řídícího výboru 

 

k projektu 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku 

 

konaného dne 21.06.2016 od 7:45 h 

ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Bílině, Břežánská 50/4 

 

 

1. Představení projektu MAP a týmu MAP 

Zasedání zahájila 1. místostarostka města Bílina pro věci neinvestiční Mgr. Veronika Horová. 

Přivítala přítomné členy Řídícího výboru (ŘV) nebo jejich zástupce a hosty (viz presenční 

listina).  

Projektová manažerka Ing. Lenka Hosnedlová požádala přítomné o schválení programu 

v předložené podobě. 

 
Návrh programu: 

1. Představení projektu MAP a týmu MAP 

2. Pracovní skupiny a jejich role 

3. Strategický rámec investic  

4. Schválení předsedy a místopředsedy Řídícího výboru 

5. Schválení Statutu a Jednací řádu Řídícího výboru  

 

ŘV schvaluje návrh programu 1. Řídícího výboru v předložené podobě. 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

Poté projektová manažerka představila realizační tým projektu MAP. Pomocí presentace 

podala všem přítomným informace k cílům projektu a k jednotlivým projektovým aktivitám. 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

ŘV vzal na vědomí informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“. 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
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2. Pracovní skupiny a jejich role 

Projektová manažerka nejdříve přítomné seznámila s pracovními skupinami (pracovní 

skupina pro předškolní vzdělávání a pracovní skupina pro základní vzdělávání), jejich úlohou 

a rolí v projektu.  

Následně projektová manažerka vyzvala přítomné, aby v případě zájmu nahlásili nominaci 

člena do pracovní/ch skupin/y do konce měsíce června 2016 na e-mailovou adresu 

hosnedlova@bilina.cz. Zároveň uvedla, že člen ŘV může být i členem pracovních skupin. 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

ŘV vzal na vědomí informace o pracovních skupinách a jejích rolí. 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

3. Strategický rámec investic 

Přítomní byli v rámci presentace rovněž informováni projektovou manažerkou o tzv. 

Strategickém rámci investic. Poté byli přítomní zástupci zřizovatelů, škol a zájmového 

vzdělávání vyzváni, aby do konce měsíce června 2016 nezávazně zaslali na e-mailovou 

adresu hosnedlova@bilina.cz své investiční záměry. 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

ŘV vzal na vědomí informace o „Strategickém rámci investic“. 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

4. Schválení předsedy a místopředsedy Řídícího výboru 

Po ukončení presentace vyzvala projektová manažerka přítomné o navržení nejdříve 

předsedy ŘV a poté místopředsedy ŘV. Paní místostarostka města Bílina Mgr. Veronika 

Horová navrhla jako předsedkyni ŘV Mgr. Evu Böhmovou, vedoucí odboru školství, kultury 

a sportu při Městském úřadě v Bílině. Žádný jiný návrh nebyl přednesen. Při hlasování se 

navrhovaná osoba zdržela hlasování. 

Návrh na místopředsedu ŘV přednesla čerstvá předsedkyně ŘV Mgr. Eva Böhmová, která 

navrhla projektovou manažerku Ing. Lenku Hosnedlovou. Žádný jiný protinávrh nebyl 

předložen. Navrhovaná osoba nemá jako člen realizačního týmu hlasovací právo, tudíž se při 

hlasování nemusela zdržet hlasování.  

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

ŘV schvaluje: 

a) Mgr. Evu Böhmovou jako předsedkyni Řídícího výboru  

PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

b) Ing. Lenku Hosnedlovou jako místopředsedkyni Řídícího výboru 
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PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

5. Schválení Statutu a Jednací řádu Řídícího výboru 

Na závěr jednání ŘV hlasoval o schválení Statutu a Jednacího řádu ŘV. 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

ŘV schvaluje Statut a Jednací řád Řídícího výboru, 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

Projektová manažerka Ing. Lenka Hosnedlová poděkovala všem přítomným za účast 

na 1. zasedání ŘV a jednání ukončila. 

 

 

 

Přílohou zápisu je presenční listina. 

 

Zapsala: Ing. Lenka Hosnedlová 

 

 

V Bílině dne 27.06.2016 …………………………...... 

 Mgr. Eva Böhmová v. r. 

 předsedkyně ŘV 

 


