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Zápis z 5. Řídicího výboru projektu 
„Místní akční plán II vzdělávání v ORP 

Olomouc“ – písemné projednávání
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ DATUM 
Projekt MAP 9. – 15. 12. 2020

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ
Členové ŘV MAP II

OBSAH JEDNÁNÍ

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Stanovisko s vymezením území a nositele MAP III

Dne 9. 12. 2020 byl zahájen Řídicí výbor projektu „Místní akční plán II vzdělávání v ORP 
Olomouc“ formou písemného projednávání. Členům ŘV byly zaslány podkladové 
dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. Termín pro písemné projednávání byl 
stanoven do 15. 12. 2020. Tato forma jednání a hlasování je vymezena Stanovami ŘV.
Členům ŘV byla poskytnuta důvodová zpráva, jejíž obsah vysvětloval důvod schvalování 
stanoviska. Součástí podkladů bylo také samotné stanovisko.

Znění důvodové zprávy:
Řídicí výbor dne 15.9.2020 na svém jednání usnesením č. 08/15/09/2020/RV04 souhlasil s 
přípravou a podáním žádosti projektu MAP III vzdělávání v ORP Olomouc. Dle výzvy pro 
místní akční plánování, která byla vyhlášena 30.9.2020 vyplývá, že jednou z povinných příloh 
žádosti je vydání stanoviska Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje 
(RSK OK) ohledně volby žadatele a území realizace. Nově je podkladem pro rozhodnutí 
RSK stanovisko Řídícího výboru MAP.
Navrhujeme ŘV realizaci MAP III na stejném území, jako u MAP II, tj. město 
Olomouc, obec Bystročice a vojenský újezd Libavá. Žadatelem by bylo již potřetí 
statutární město Olomouc.
MAP I byl realizován dle metodiky pro celé území ORP Olomouc, v rámci žádosti na 
MAP II došlo k výrazné změně území a z celého správního obvodu ORP Olomouc 
žadalet statutární město Olomouc realizuje projekt na území města Olomouc, obce 
Bystročice a vojenského újezdu Libavá. Ke změně došlo z důvodu zapojení škol ve 
zbylém území ORP Olomouc k realizaci jiných Místních akčních plánů a nedostali jsme 
pro projekt MAP II dostatečné množství souhlasných stanovisek za celé území ORP. 
V souvislosti s touto změnou muselo dojít k přepracování strategického dokumentu. Pro 
MAP III se předpokládá stejný model jako u MAP II. 

Výsledek hlasování a přijaté usnesení:

Usnesení 01/15/12/2020/RV05
Stanovisko s vymezením území a nositele MAP III

Výsledek hlasování: 
Pro:        18          Proti: 0              Zdržel se:   5      Neplatný hlas: 1
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Na základě výsledku hlasování bylo přijato následující usnesení:

Řídicí výbor:
schvaluje stanovisko ŘV s vymezením žadatele a území pro MAP III dle přílohy Stanovisko 
ŘV.
ZAPSALA: Denisa Válková
OVĚŘIL/A: Iva Hubálková
PŘÍLOHA Stanovisko ŘV k MAP III

…………………………………………………………………..

                 RNDr. Ladislav Šnevajs

    předseda řídicího výboru




