
 
MAP ORP Ostrava II 

 Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

www.map.ostrava.cz 

Facebook: map II Ostrava 

 

Stránka 1 z 2 

 

 

Dodatek č. 1 
 

ke STATUTU Řídícího výboru projektu  
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II 

 
 

1. V rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, jehož je statutární město Ostrava nositelem, 
schválila Rada města Ostravy dne 20.11.2018 00099/RM1822/3 Statut Řídícího výboru 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II (dále jen „Statut“).  

 

2. S ohledem na vyvstalou potřebu novelizace jeho znění, se tímto Dodatkem č. 1 Statut 
mění a upravuje takto: 

 

a) ve čl. II, odst. 1 písm. b) se nahrazuje text „radě města“ za text „Radě města Ostravy“,  
 

b) v celém textu, tzn. v čl. II., odst. 1) písm. g), čl. II., odst. 1, písm. i), čl. III, odst. 4, čl. III, 
odst. 5, písm. a), čl. III, odst. 6) věta první, čl. V, odst. 1, písm. e), čl. VI, odst. 2, písm. 
i), čl. VIII, odst. 1, čl. VIII, odst. III se mění označení voleného kolektivního orgánu 
statutárního města Ostravy „Rada statutárního města Ostravy“ na označení „Rada 
města Ostravy“,  
 

c) ve čl. II, písmeno i) se původní text nahrazuje a nově zní:  

„informuje prostřednictvím hlavního manažera projektu Radu města Ostravy o realizaci 
projektu a činnosti pracovních skupin“ 

 
d) ve čl. III, odst. 1, se pátá odrážka doplňuje a nově zní:  

„zástupci ze školních družin, školních klubů“ 
 

e) čl. III, odst. 1 složení Řídícího výboru MAP se doplňuje o novou odrážku: 
„zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy 
v území (pokud je to pro dané území relevantní),  
 

f) ve čl. III, odst. 2, se původní text upravuje a nově zní: 
„Jednání řídícího výboru mohou být přítomni členové projektového týmu bez 
hlasovacího práva.“ 
 

g) ve čl. III, odst. 3, se původní text upravuje a nově zní: 
V čele Řídícího výboru MAP je předseda. Předsedu Řídícího výboru MAP do funkce 
jmenuje na základě nominace Řídícího výboru MAP Rada města Ostravy na celé 
období realizace MAP. Předseda je v době své nepřítomnosti zastoupen 
místopředsedou, kterého jmenuje Řídící výbor MAP na celé období realizace MAP. 
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h) ve čl. III, odst. 4 se původní text doplňuje a nově zní takto: 
„Členy Řídícího výboru MAP do funkce jmenuje po schválení Řídícího výboru MAP 
Rada města Ostravy na celé období realizace projektu MAP. 
 

i) ve čl. III, odst. 5, písm. a) se původní text nahrazuje a nově zní: 
„odvoláním člena Řídícího výboru MAP Radou města Ostravy z důvodů dle odst. 6 
tohoto článku“ 
 

j) ve čl. III. odst. 5 písm. b) se původní text nahrazuje a nově zní: 
„vzdáním se funkce člena Řídícího výboru MAP, kdy vzdání se funkce musí být 
doručeno předsedovi Řídícího Výboru MAP v písemné podobě“ 
 

k) ve čl. III. odst. 7 se slovní spojení „odst. 3“ nahrazuje spojením „odst. 4“ 
 

l) ve čl. IV. odst. 2 se původní text nahrazuje a nově zní: 
„Podrobnosti průběhu zasedání, zejména otázka usnášeníschopnosti, jsou upraveny 
v Jednacím řádě Řídícího výboru MAP.“ 
 

m) ve čl. V odst. 2 písm. c) se původní text nahrazuje a nově zní: 
„v případě, že se nemůže ze závažných důvodů dostavit, písemně pověří svého 
zástupce na jednání Řídícího výboru MAP. Vzor písemného pověření pro tyto účely je 
přílohou č. 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP. Současně oznámí tuto skutečnost 
předsedovi a hlavnímu manažerovi projektu nejpozději 5 dnů před zasedáním Řídícího 
výboru MAP“ 
 

n) ve čl. VII, odst. 3), věta druhá se slovo „manažer“ nahrazuje slovem „vedoucí“ 
 

3. Ostatní ustanovení Statutu tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v celém 
svém obsahu a rozsahu.  
 

4. O schválení tohoto Dodatku č. 1 ke Statutu Řídícího výboru projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II rozhodla Rada města Ostravy na své 81. schůzi 
konané dne 15.12.2020 pod č. usn. 05526/RM1822/81. 
 

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu statutárním zástupcem 
statutárního města Ostravy. 

 

V Ostravě dne …………………… 

 

 

____________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy  
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