Zápis
ze zasedání Řídícího výboru MAP Tanvaldsko 24.4.2018 v Jiřetíně p.B.

Místo: Centrum SYLVATICA, Jiřetín pod Bukovou 15
Začátek: 16:00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Finální dokument MAP Tanvaldsko
Zpráva o průběhu spolupráce
Závěrečná evaluace projektu MAP Tanvaldsko
Diskuse

Ad 1.
Josef Kucin přivítal všechny přítomné. Po sečtení přítomných členů dle prezenční listiny konstatoval
usnášeníschopnost ŘV. Z celkového počtu 19-ti členů je přítomno 12 členů.
Josef Kucin představil navržený program zasedání ŘV. Návrh programu byl zaslán členům ŘV společně s
pozvánkou na zasedání. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani další podněty na rozšíření
programu.
Zapisovatelkou byla jmenována Tereza Šolcová
Josef Kucin nechal hlasovat o programu.
Usnesení č. 2/2018:
Řídící výbor schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Ad 2.
Josef Kucin provedl prezentaci finálního dokumentu „MAP Tanvaldsko“. Tento dokument byl průběžně
předkládán a konzultován se zřizovateli škol v území ORP Tanvald. Na jeho zpracování a výsledné verzi
se podílel celý realizační tým a aktéři v oblasti vzdělávání.
Členové Řídícího výboru k předloženému dokumentu neměli žádné připomínky ani doplňující návrhy a
o schválení dokumentu bylo hlasováno.
Usnesení č. 3/2018:
Řídící výbor schvaluje finální verzi dokumentu MAP Tanvaldsko v předloženém znění.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Ad 3.
Tereza Šolcová seznámila účastníky jednání Řídícího výboru s dokumentem „Zpráva o spolupráci
aktérů projektu MAP Tanvaldsko“. Tento dokument zpracoval realizační tým projektu ve spolupráci
s dalšími aktéry v území v oblasti vzdělávání, kteří se připojili k memorandu o spolupráci.

Členové Řídícího výboru k ní neměli žádné připomínky ani doplňující návrhy a o schválení dokumentu
bylo hlasováno.
Usnesení č. 4/2018:
Řídící výbor schvaluje Zprávu o spolupráci aktérů projektu MAP Tanvaldsko v předloženém znění.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Ad 4.
Kateřina Preusslerová seznámila členy Řídícího výboru s návrhem výsledné verze dokumentu
„Závěrečná sebehodnotící zprávy realizátora projektu MAP Tanvaldsko“. Tento dokument je přílohou
zápisu. Členové Řídícího výboru k ní neměli žádné připomínky ani doplňující návrhy a o schválení
zprávy bylo hlasováno.
Usnesení č. 5/2018:
Řídící výbor schvaluje Závěrečnou sebehodnotící zprávu realizátora projektu MAP Tanvaldsko
v předloženém znění.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Ad 5.
J. Kucin vyzval přítomné k diskusi. Nikdo se do ní nepřihlásil a jednání bylo tedy ukončeno.

Zapsala Tereza Šolcová

…………………………………..……
Věra Mužíčková
předsedkyně ŘV MAP

