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783 44 Náměšť na Hané 
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mapkonice@regionhana.cz

  
 

 

Z Á P I S  z  P S  
 

Název PS:  Pracovní skupina pro financování  

 
Datum konání: středa 03. 04. 2019 od 13:00 hod.    
   (předpokládaná délka jednání cca 1,5 hodiny) 

 

Místo konání:  Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 99, 783 44,  
(1. patro nad cukrárnou)   

 
 
Číslo zápisu: III. 
 
Přítomní:  Ing. Jiří Burda, Ing. Iveta Botková, Mgr. Marta Husičková, Mgr. Iva Psotová, 

Ing. Kateřina Navrátilová, Mgr. Pavla Valentová, Ing. Jaroslav Brzák,  
Ing. Hana Zacpálková 

 

 
Program jednání: 
 

1) Úvod 

2) Kontrola rozpočtu projektu, čerpání rozpočtu (přímé výdaje) 

3) Kontrola rozpočtu projektu, čerpání rozpočtu (nepřímé výdaje) 

4) Různé 

5) Diskuze 

6) Závěr  

 
1)  
 

Vedoucí PS zahájila jednání. Přítomní byli přivítáni a byl jim představen program jednání. Zapisovatelem 

zápisu byla určena Kateřina Navrátilová (hlavní manažerka MAP). Hlavní manažerka představila novou 

členku RT (Hana Zacpálková), která bude po odchodu K. Navrátilové na mateřskou dovolenou přebírat její 

agendu.  Dále byla přivítána členka RT Pavla Valentová, která poté shrnula čerpání financí v rámci aktivit PS 

Mateřské školy a PS Rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah k místu.  
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2)  

 

Vedoucí PS představila členům aktuální rozpočet přímých výdajů (ukončení roku 2018) a aktuální čerpání 

v roce 2019. Upozornila přítomné, že rozpočet přímých výdajů nelze měnit a je nutné jej průběžně čerpat, 

tak jak byl nastaven a schválen ŘO. Rozpočet přímých výdajů obsahuje pouze osobní náklady zaměstnanců 

MAP. Hlavní manažerka pak ještě detailněji rozebrala přímé výdaje, apelovala na průběžné čerpání 

lektorného v rámci aktivity 2.13 a 2.14 a v rámci položky rozpočtu Implementace v praxi (lektorné). 

 
3)  

  

Přítomní byli také seznámeni s rozpočtem nepřímých výdajů. Rozpočet nepřímých výdajů je rozdělen na 2 

části: výdaje na implementaci a na provozní výdaje. Součástí rozpočtu byl i přehled o dosavadním čerpání 

nepřímých výdajů včetně výstupů z účetnictví projektu. Rozpočet nepřímých výdajů lze měnit dle 

aktuálních potřeb a lze přesouvat finance mezi položkami rozpočtu. PS financování může průběžně 

navrhovat čerpání v návaznosti na Akční plán. Hlavní manažerka pak ještě detailněji rozebrala nepřímé 

výdaje a jejich čerpání.  Představila výhled aktivit, které budou jednotlivé pracovní skupiny realizovat 

v průběhu roku 2019 (např. aktivita PS EVVO a přírodní vědy (FOTOSOUTĚŽ, nákup ovocných stromů pro 

školy, nákup publikací v rámci PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, tvorba pracovních listů v PS 

matematická gramotnost, atd.). 

 
4)  

 

Dále byla pracovní skupina vedena formou diskuze. Řešily se aktivity implementace, vykazování hodin 

pracovních skupin, byly zmíněny připravované výzvy z MAS do oblasti infrastruktury školství a zájmového 

vzdělávání. U obou výzev je nutný soulad se Strategickým rámcem MAP do roku 2023. Hl. manažerka 

přítomným sdělila, že je naplánováno jednání ŘV a to na 29. 04. 2019. 

 
5)  

 

Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu. Dodatečně bude zaslán zápis. Členům PS byl předán 

rozpočet v listinné podobě a v případě potřeb budou dotazy členů zodpovídány elektronicky. 

 

Přílohy: 

- Pozvánka 

- Prezenční listina 
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V Náměšti na Hané dne 04. 04. 2019 zapsala: 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………………………………… 
         Ing. Kateřina Navrátilová, v.r. 
 

mailto:region.hana@regionhana.cz
mailto:mapkonice@regionhana.cz
mailto:mapkonice@regionhana.cz

