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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY 10.05.2017  

od 16 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

 

Přítomní: Bc. Tomáš Heger, Lukáš Stejskal, Ing. Petr Cink, Ing. Petr Mareš Ph.D. 

Omluvení: Josef Kuběnka, PhDr. Miloš Harnych 

Nepřítomen:  

Host: Radka Dostálová DiS., Mgr. Miroslav Beran, Bc. Zorjana Pryjmak 

 

Průběh setkání 

 

 

Setkání bylo zahájeno přivítáním řídící skupiny (provedl M. Beran). 

 

Během setkání byli členové řídící skupiny seznámení s průběhem projektu „Zlepšování 

strategického plánování a výkonu správy v obci Červená Voda“ a dále konkrétně s  analytickou 

částí strategického plánu obce Červená Voda. V průběhu docházelo k připomínkování, které se 

týkalo části „volný čas“ (R. Dostálová doporučila ponechat celý text a čtenář si na odkaz 

klikne). 

Skupina se domluvila na rozeslání analytické částí minimálně týden před veřejným 

setkáním všem členům pracovních skupin. 

 

Průběh veřejného setkání  

Ohledně propagace veřejného setkání, které se uskuteční 31.05.2017 od 16:30 na sále 

SDH, budou rozvěšeny plakáty, poskytnuta informace v Červenovodském zpravodaji a bylo by 

dobré doplnit propagací sms kanálem, rozhlasem a prostřednictvím úředníků.  

Členové řídící skupiny diskutovali průběh veřejného setkání. Většina byla pro prezentaci 

analytické částí souhrnně pro všechny přítomné. O jednotlivých částech prezentovat cca 10 

minut, poté by následovalo dotazování. Členové pracovních skupin si dopředu připraví nějaké 

otázky v případě, že by se ze zúčastněných nikdo na nic nedotázal. M. Beran setkání zahájí tím, 

že shrne aktivity proběhlé v roce 2016 v rámci všech pracovních skupin. Na konci prezentace 

zapojit všechny zúčastněné, tedy tím že na tabuli napíšou jeden prioritní problém, který jím 

vychází po představení analytické částí. Z tohoto následně vznikne seznam priorit, který je 

potřeba dále řešit.  

Zazněla otázka, zda na veřejné setkání pozvat facilitátora, který by setkáním prováděl.  

Veřejným setkáním by měli provázet členové řídících skupin. Někteří se zúčastnit 

nemůžou a pan Heger za sebe doporučuje jako náhradníka L. Bílého. 

Je potřeba oslovit další zaměstnance úřadu aby se setkání zúčastnili (např. pomoc u 

prezenčních listin).  

Dalším přednášejícím bude pan P. Koryťák, který představí nový web obce Červená Voda 

a poté bude web slavnostně spuštěn. Je však potřeba před jeho spuštěním web na 100% naplnit! 

 

Členství v NSZM 

M. Beran informoval společné účastí se starostou P. Marešem na valné hromadě NSZM 

a MA21, kde jsme se jako obec stali členy NSZM. Je však potřeba uskutečnit 2 veřejná setkání 

ke kterým dostaneme facilitátora. Dále je třeba určit skupinu pro NSZM a MA21.M. Beran 

předloží doplněný státu řídící skupiny na dalším setkání. Cílem spolupráce je domlouvání se 
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této skupiny na plánovaných akcích a postupu strategického plánování. Skupinu je třeba zvolit 

radou či zastupitelstvem.  

Během týdne bude rozeslána analytická část, poté co provedeme menší úpravy a doplnění.  

 

Dotaz č. 1 – p. Heger – když se někde neordinuje, zda by tato informace mohla být 

zveřejněná na webu obce? (je třeba dohodnout lepší spolupráci lékařů a úřadu, nicméně 

v případě že se neordinuje, lékaři tuto informaci úřadu sdělují). Doporučeno požádat lékaře o 

předání informace a její zavěšení na web, kde bude soupis ordinačních hodin.  

Dotaz č. 2 – p. Heger. – zda jsou finance na podporování spolku? – M. Beran zjistí, co 

vše se koupilo. Důležité dát zpětnou vazbu spolkům, jestli na ně vůbec nějaké finanční 

prostředky budou či nikoliv.  

Dotaz č. 3 – L. Stejskal – je možné zapojení spolků do činností jako je úklid v obcí, 

natírání laviček, atd.? – je to možné, ale je třeba spolky o tom kontaktovat + L. Stejskal vytvoří 

seznam co by bylo potřeba udělat. 

 

Na závěr setkání M. Beran popsal česko-polské projekty, informoval o finančních 

prostředcích na opravu budovy kina a schválení poskytnutí těchto financí obci Červená Voda. 

 

 

Dne 15.05.2017 zapsala: Bc. Pryjmak Zorjana DiS.  

 

 


