Jednání v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“,
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Předmět jednání:
Termín jednání:

8. jednání týmu
21. 5. 2014

Program:
Program:
1. Plnění úkolů
2. Příprava setkání starostů
3. Nástiny možných variantních návrhů
- oblast sociální služby
- oblast školství a předškolní vzdělávání
- oblast odpadového hospodářství
- zaměstnanost a podpora podnikání
4. Další
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------1.

Plnění úkolů

Metelková: Dopracovává zprávu u postupu, ta musí být zaslána starostům a SMO min. týden před
jednáním
Kostková: Pozvánka byla připravena a odeslána starostům. Termín ve Společenském domě je zamluven.
Dále zajistí občerstvení, prezentační techniku na jednání.
Kudelová: Vyplněná tabulka s oslovením starostů nebyla zaslána.
Analytici: Připravili za jednotlivé oblasti nástiny nožných variantních návrhů a řešení. Byly dopracovány
šablony, které vložila do IS koordinátorka.
2.

Příprava setkání starostů

Kováčiková:
Zpráva z území se pošle dopředu s jednacím řádem. Jednací řád alespoň jedenkrát vytisknout na jednání
starostů. Již máte zvolené volitelné téma, takže to bude o to jednodušší. Dále bude potřeba nachystat
předepsaný záznam viz. formulář. Musí být stanoven předsedající, ověřovatel zápisu a zapisovatelka.
Prezenční listiny připravit 2 x (jednou pak odeslat na SMO). Ke každému tématu je vhodné mluvit 10 – 15
min. Dále je potřeba zajistit povinnou publicitu, označení sálu logy, vlaječky.
Je vhodné nachystat úvod a další body jednání do jedné společné prezentace.

3. Nástiny možných variantních návrhů
Byly prezentovány nástiny možných variantních návrhů od všech analytiků včetně nepovinného
tématu, které byly i připomínkovány členy týmu. Ve všech oblastech je ještě potřeba shrnout

aktuální stav, tak aby bylo jasné, z čeho se vycházelo při stanovení návrhů včetně zohlednění
výsledků dotazníkových šetření. Toto je potřeba dopracovat.
Úkol: analytici – dopracovat nástiny řešení dle připomínek a po té zpracovat i do odrážek a zaslat
koordinátorce, tak by je mohla vložit do jednotné šablony. Termín: 28. 5. 2014
P. Šarman informoval projektový tým o přípravě dotazníku, který bude ještě zaslán k připomínkování, než
se zašle obcím. Pokud to stihne dřív, než proběhne jednání starostů, zašle se mailem, v opačném případě
by mohli starostové vyplnit dotazník na společném setkání 5. 6. 2014.
Připravil prezentaci, na které bude ještě dále pracovat.
4.

Další

Další schůzka ještě před jednáním starostů – bude stačit účast koordináta, asistenta a motivujícího
starosty, proběhne 3. 6. 2014 v 12.00 v kanceláři MAS HJ. Další schůzka týmu proběhne v termínu po
jednání starostů.

