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registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
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Zápis z 2. jednání koordinační skupiny KPSS v Šumperku dne 18. 7. 2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo:  zasedací místnost MěÚ Šumperk, Jesenická 31 

 

PROGRAM: 

 

 

1) Statut koordinační skupiny 

Na jednání byl doplněn a upraven návrh statutu koordinační skupiny KPSS v Šumperku, statut doplněn 

o statut pro pracovní skupiny. 

Návrh statutu doplněný o připomínky přítomných členů KS KPSS bude zaslán k připomínkování všem 

členům KS KPSS (příloha zápisu).  

Úkol: Návrh statutu s vyznačenými připomínkami zaslat koordinátorce projektu na e-mail: 

slavena.karkoskova@sumperk.cz. 

Zodpovídá: všichni členové KS KPSS 

Termín:  3. 8. 2012 

 

2) Jednací řád koordinační skupiny 

Na jednání byl doplněn a upraven návrh jednacího řádu koordinační skupiny.  

Návrh jednacího řádu doplněného o připomínky přítomných členů KS KPSS bude zaslán 

k připomínkování všem členům KS KPSS (příloha zápisu).  

Úkol: Návrh jednacího řádu KS s vyznačenými připomínkami zaslat koordinátorce projektu na e-mail: 

slavena.karkoskova@sumperk.cz. 

 Zodpovídá: všichni členové KS KPSS 

Termín:  3. 8. 2012 

 

3) Pracovní skupiny 

 složení PS: počet členů jedné PS je stanoven na min. 5 a max. 11. 

 jednací řád PS:  

Na jednání byl doplněn a upraven návrh jednacího řádu pracovních skupin. 

Návrh jednacího řádu doplněného o připomínky přítomných členů KS KPSS bude zaslán 

k připomínkování všem členům KS KPSS (příloha zápisu).  

Úkol: Návrh jednacího řádu PS s vyznačenými připomínkami bude zaslán koordinátorce projektu na e-

mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz. 

Zodpovídá: všichni členové KS KPSS 

Termín:  24. 8. 2012 

 

4) Různé 

Další úkoly: 

Předložit materiál do RM: statut, jednací řád KS, složení KS KPSS 

Zodpovídá: koordinátorka projektu  

Termín: 16. 8. 2012 
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Vedoucí PS předloží návrh jednacího řádu pracovních skupin k případným připomínkám všem členům 

PS na prvním jednání v září 2012 

Zodpovídá: vedoucí PS 

Termín: září 2012 

 

Složení pracovních skupin – upravený seznam členů PS zaslat členům KS KPSS 

Zodpovídá: koordinátorka projektu  

Termín: 25. 7. 2012 

 

 

 

Příští jednání koordinační skupiny KPSS se uskuteční ve středu 29. 8. 2012 v 8:00, 

v prostorách PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68 

 

 

 

 

 

 

 

V Šumperku dne 25. 7. 2012 

 

Zapsala: Bc. Slavěna Karkošková 

koordinátorka projektu

 


