
Koordinační skupina  

 
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 3/2009  

                                                                                                               Datum:  5. 5. 2009, 15.30  - 17.30 

 

Místo setkání: Kancelář vedoucí soc. Odboru MěÚ Kyjov 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program setkání 
 
1. Informace  

 o projektu pro město Kyjov , podpořeného z OP LZZ - EU (P. Navrátil, M.Koutná) 

 o současném stavu procesu KPSS 

 o členech realizačního týmu pro tvorbu plánu - spolupracovníci koordinátorky  

2. Předání Informací z JMK - krajská skupina koordinátorů ORP JMK (M. Koutná)  
3. Projednaní návrhu analýz pro zadavatele a poskytovatele - informace a diskuse 
4. Projednání informování obcí regionu o vstupu do projektu EU 
5. Projednání uskutečnění zahajovacího setkání s městy Hodonín a Veselí n. Moravou – zapojení je  
uvedeno v projektu EU. Jakým způsobem iniciovat setkání, kdy, kde, kdo se ho zúčastní.  
 
 
Ad 1. - Informace o projektu pro město Kyjov , podpořeného z OP LZZ - EU (P. Navrátil, 
M.Koutná) 
Současný stav a výčet klíčových aktivit 
Harmonogram bude upraven, sdělen v červnu na schůzce koordinační skupiny.  
Vytvoření publikace o projektu  
Systém aktivit teď půjde několika směry – koordinace  
Start projektu – povinnosti plynoucí z realizace projektu - M.Koutná, P.Navrátil, Město Kyjov, 
MPSV 
 
Start projektu – povinnosti plynoucí z realizace projektu 

 předání informací o projektu napříč všemi směry – tisk, TV. Kdo bude poskytovat informac, 
vznikne  publikace (tvorba M.Koutná) 

 koordinace zadání a úkolů k vedoucím skupin – účast a předávání informací i do pracovních 
skupin 

 koordinace zadání a úkolů směrem k spolupracovníkům – asistentům v rámci projektu 
 koordinace analýz 
 tvorba podkladů, sběr technických údajů od zadavatelů ORP Kyjov a poskytovatelů ORP 

Kyjov 
Organizační struktura – předložen návrh ke konzultaci 
Dále budou popsáni členové všech pracovních skupin, koordinační skupiny a členové realizačního 
týmu. 
 
 



Realizační tým: 
 

1. Koordinátor KPSS (smlouva) 
2. Projektový manažer města Kyjova 
3. Vedoucí pracovních skupin – zpracovávají údaje do plánu 
4. Další aktivní členové pracovních skupin – odborní spolupracovníci – zpracovávají dílčí 

údaje do plánu či pro projekt 
5. Odborní konzultanti – nadregionální spolupráce. Účast v koordinační skupině, realizace 

společných aktivit. Je to koordinátor ORP Hodonín a koordinátor ORP Veselí nad Moravou 
 
 
Další: diskuze k tématům: 
 

 Projednání návrhu analýz pro zadavatele a poskytovatele – realizace analýz, sběr 
technických údajů (i finanční analýzy, analýza zdrojů financování), návrhy oblastí pro 
zjišťování, inspirace analýzami jiných měst, vlastní potřeby.  
- Komparace všech údajů z již udělanými analýzami 
- Co by bylo dobré na obcích zjistit? Na co se ptát, jaké odpovědi potřebujeme? 

Připomínky k návrhu dotazníků zašlou členové e-mailem. 
- FOCUS GROUPS (pro poskytovatele v rámci pracovních skupin) 
- Jakým způsobem zorganizovat FOSUC GROUPS pro zadavatele: 

Cca 1,5 hodiny. Pozvat jich pár speciálně na setkání do Kyjova? Kdo je pozve? Pozvat 
je dle 3 oblastí – (Ky, Bz, Žd), takže by proběhla tři setkání? Nebo to udělat v rámci 
setkání všech (42) starostů? Koordinátorka bude pozvána na setkání starostů a tam se 
dohodne další postup. 

 
 Projednání  informování obcí regionu o vstupu do projektu EU. 

Jsou součástí projektu a mají i povinnost ze zákona. Budou informováni výjezdy pracovníka 
v rámci analýz (červen, příp. další měsíce). Bude předána publikace o projektu, na podzim 
bude konference s pracovní verzí plánu k připomínkování. 

 
 Uskutečnění zahajovacího setkání s městy Hodonín a Veselí n. M.  

Zapojení je uvedeno v projektu EU. Jakým způsobem iniciovat setkání, kdy, kde, kdo se ho 
zúčastní. Koordinátoři budou pozváni v červnu na KS, diskuze jak uskutečnit setkání pro 
vedení těchto tří měst. 
 

 
Zapsala: Martina Koutná 


