
     
 

                   Koordinační – řídící skupina 
     

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                       

                                                                                    Číslo zápisu: 3/2010 
                   Datum: 12.4.2010  

 
Místo setkání: zasedací místnost  MěÚ Kyjov 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Hlavním programem dnešní schůzky koordinační – řídící skupiny bylo rozhodnout o 
složení koordinační – řídící skupiny pro  období realizace  Komunitního plánu. 
 
1. Toto  složení koordinační skupiny musí  být schváleno Radou města 19.4.2010.  
Z projednávání daného tématu vyplynulo, že nejefektivnější a nejvíce účelné složení 
Koordinační – řídící skupiny bude ve stejné podobě, jak dosud fungovala, a jako taková 
bude schválena Radou města s tím, že v jejím rámci bude pracovat užší realizační 
skupina, která bude představovat „realizační produkční nástroj“ komunitního plánování.  
Tento pracovní tým (Realizační skupina) bude tvořit: koordinátorka, projektový manažer, 
vedoucí I., II. a III. pracovní skupiny a budou informovat celou KS –ŘS o jednotlivých 
aktivitách a činnostech a výsledcích. Hlavními úkoly  realizační skupiny bude prosazování 
jednotlivých priorit a opatření vyplývajících z Plánu, iniciování k jejich řešení, kontrola 
plnění Plánu. 
Realizační skupina se bude scházet minimálně jedenkrát měsíčně, v případě potřeby  
i častěji.  
Celá KS – ŘS se bude scházet jedenkrát za čtvrt roku, popř. v kratší době. 
Dle potřeby budou svolávány jednotlivé pracovní skupiny. 
 
2. Dále byli všichni přítomni informováni o konferenci plánované na 27. května 2010.  
Podrobnosti budou ještě všem ujasněny. 
Cílem konference je představit interaktivní webovou databázi sociálních služeb a 
navazujících organizací, aktualizovaný adresář organizací pomáhajících občanům 
Kyjovska a finální verzi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do 
roku 2012. 
 
3. Mgr. Klára Komínková seznámila přítomné s eventuální možností zřízení chráněných  
dílen na Kyjovsku, které by realizoval Ing. Stanislav Smisitel, který má již chráněné dílny 
v Břeclavi, Svitavách a Modřicích.  
Nejdříve by mělo proběhnout jednání s odborem majetku a odborem investic a rozvoje, 
týkající se prostoru, který by mohl být vhodný pro chráněné dílny. 
 
4. Další setkání koordinační skupiny proběhne 17.5.2010 v 15:00 hodin. 
 
 
Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková 

     


