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zápis z 1. jednání Řídícího výboru ze dne 29. 1,| ' 2016

Místo konáníi Uřad městské části Praha 13. sluneční náměstí2580/13

Přítomni: d|e orezenční |istinv

Přotřam jednání:

1' zahájení
2' PředstáVení reaIizačního t.ýmu a č|enů ŘÍdícÍho výboru
3. seznámení s projektem MAP, KAP ajejich propojenÍ
4. Vo|ba předsedYa místopředsedy ňV
5' schvá|eníjednacího řádu a státutu,
5' Prácovní skupiny' harmonogram aktivit' organizace
7. Djskuze, závěr

Popis iednotlivý.h bodů pro8řámu:

1. Projektov.ý manažer přípra\,ry MAP In8' Bc' Petra Řezáčová zaháji|ajednánÍ, přivíta|a přItomné
a poděkova|a za zájem pracovatv ňV. všichniúčestníciobdrže|iná záčátku jednánípodk|ady
k prezentaciIn8. Bc' ŘezáčoVé a Ing. Bc' Kuchaře'

2. Před staviIa jedn otIivé č|eny reá |i2ačnÍho týmu á č|eny ŘÍdÍcÍho vtýboru
Řídící\^iboř má celkem 20 č|enú'
Přítomno by|o cé|keÍň 19 členú, cožje více než 50%, takže RV je usnášeníschopný'

3' xrátce představi|a projekt MAP, přínosy, clle e opetřenÍMAP, sta n oveni v7dělávacích priorit,
časovou osu projektu, dokumenty N4AP a jejich v'ýznam. Poté si převzaI slovo Ing. Bc' FiIip
Kuchař, zástupce MHMP a (AP a př€dstavil KAP, upozorniI ná propojení a spo|ečná témata
5 MAP a informovaIo připravovaných akcích na podporu MAP.

4' |ng. Bc. Petra Řezáčová informova|a o nutnostivolby předsedy ŘV s tím, žeje navrhován
PhDr' Petrvods|oň. Nebv|vznesen protinávrh' Proběh|oh|asování.
Výsledek h|asování: PRo - 17, PRoT| - o, ZDRŽEL sE - 1
Potom bylvo|en místopředseda ŘV' NaVrhoVán by| PhDr. l aros|av Vodička. Nebylvznesen
pÍotinávrh. Píoběh|o htasování.
Výs|edek h|asování: PRo - 17, PRoT|-0, ZDRŽEL sE- 1
schvá|ený předseda požádal ze sVé pozice o vyhotovení zápisu |ng. Nikolu |JramovoL'
ověření zápisu provede před5eda ŘV'

5' PhDr' PetrVods|oň poděkova|za dúVěru přih|asovánÍa WzvaIpřítomné, abyvyjádřiI isVé
připomínkY ke statutu a Jednacímu řádu, které všichniobdrže|ipředem a mohIisije
prostudovat' Žádný č|en nevlnes| připomínku, proto VyzvaI přítomné k hlasování'



výi|edek h|asoÝání o statut|t: PRo - 19, PRon - 0' zDRŽEuA) sE - o
výs|edek h|asouíní o Jedn.dm řádu: PRo - 19, PRoT| _ o, zDnŽEu^) sE - o
Dokumenty by|y schváleny'

6. lng' B.. Petra Rezáčová předstevilá rozdě|éní pra.ovních slupln' Poda|a informa.lo
ha.monotramu zpr..ovánl MAP, o současný.h úko|ech a teÍmíhech pÍed sow|se|ídch
5 tvo.bou Analytiďé části MAP a strátd|c|ého ámce MAP. a |ého ďsouh|asenlm Řv. M|€
infořthova|a o způsobu konunikace s rea||začnÍm týmem v rámci p.ojéktu pomocí wébot/ýEh
stÍánél MAP, €ínai|u a o''|ce 365.

7. |ng' Bc. Petrá Ře'áčová vY'va|a přítomné k dotazům' Žádné dotaŽy neby|y.
Na távěr lng. Bc' Petra Řezáčová a PhDl' Petrvods|oň poděkova|l přÍtomným ze účást, a
zopakovaI| mďnost ob.a.et se s dotázY, náměty á pňpomlnkam| na lontakty uvedené na
w.bovýth stníntáó MAPu.

zápis 2jédňání RT proved|a dné 29. 11.2016 |ng' Uramová, č|en ŘV
zápis ověř||dne 2. 12.2016 PhDr. Pet.Vods|oň' Dřédseda ŘV

,tbt<-'
Podp|s přédsedy ňv

Pří|oha: P.ezenčnÍ |Istihá


