
   

   

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro financování, které se konalo dne 14. května 2019 

v zasedací místnosti Mikroregionu Čáslavsko v Čáslavi od 14:30 do 16:00 hod. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání vedl manažer projektu Mgr. Norbert Kobela společně s vedoucí PS financování Bc. Jiřinou 

Koženou.  

1. Aktualizace investičních priorit Strategického rámce MAP. 

Za posledních šest měsíců byly v území SO ORP Čáslav identifikovány dva investiční záměry. Jedná se o 
záměr obce Zbýšov na výstavbu nové MŠ a tím pádem o zvýšení kapacity zařízení na 40 míst. 
Obdobný záměr podala i obec Tupadly. 
Za tímto účelem realizační tým MAP provedl aktualizaci demografické prognózy, která porovnává 
vývoj počtu dětí a stávající kapacity MŠ v ORP. Tato prognóza byla všem členům PS zaslána 
k nahlédnutí společně s pozvánkou na zasedání. Členům PS byla dále poskytnuta demografická 
prognóza a tzv. „Dohoda v území“ o potřebnosti, využitelnosti, efektivitě a udržitelnosti investice, 
kterou si nechala vypracovat Obec Zbýšov a poskytla ji realizačnímu týmu MAP k posouzení. 
Diskuze: 
Na základě předložených materiálů se členové PS shodli, že bude doporučen k hlasování ŘV záměr 
obce Zbýšov. Záměr obce Tupadly bude prozatím odložen a realizační tým MAP bude kontaktovat 
vedení obce s žádostí o doplnění podkladů, zejména pak „Dohody v území“. Jejich záměr se pak může 
projednat na dalším zasedání ŘV. Pokud se na něm budou schvalovat investiční záměry Strategického 
rámce MAP, může tak být učiněno nejdříve po šesti měsících od poslední aktualizace.  
 

 

Přehled plnění úkolů z předchozích setkání: 

- Do příštího setkání PS zpracovat demografickou prognózu vývoje počtu předškolních dětí ve 

vztahu k současným kapacitám MŠ ve SO ORP (zodpovídá Mgr. Kobela) 

Splněno. 

- Kontaktovat ředitelku a zřizovatele MŠ Žáky ve věci jejich záměru revitalizace školní zahrady 

s nabídkou konzultační a poradenské činnosti (zodpovídá Mgr. Kobela) 

Úkol trvá, čeká se na vyhlášení výzvy. 

- Do konce školního roku 2018/19 vypracovat položkový přehled nákladovosti aktivit 

spolupráce škol, které byly realizovány (zodpovídá Mgr. Kobela) 

Úkol trvá. 



 

 

Závěr: 

 Termín příštího setkání PS byl stanoven na středu 26. června od 14:30 hodin. 

 

Zapsala: Bc. Jiřina Kožená                                                                          Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

Vedoucí PS financování                                                                                         manažer projektu 

 

 

Přílohy: Dostupnost MŠ ve SO ORP Čáslav – demografická prognóza. 


