
 
 

 
 
 
          

 

STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP PRO PROJEKT 

„MAP ORP MĚLNÍK II“ 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
1. Řídící výbor MAP (dále jen „Řídící výbor“) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, který 

byl sestaven pro přípravu Místního akčního plánu (dále jen „MAP“) pro území Obce s rozšířenou 
působností Mělník (dále jen „ORP Mělník“). Nositel projektu je Místní akční skupina Vyhlídky, 
z.s. za celé území ORP Mělník (celkem 39 obcí): 
Byšice, Býkev, Cítov, Čečelice, Dobřeň, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Horní Počaply, Hořín, 
Hostín, Chorušice, Jeviněves, Kadlín, Kanina, Kly, Kokořín, Lhotka, Liběchov, Liblice, Lobeč, Lužec 
nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, Nebužely, Nosálov, 
Řepín, Spomyšl, Stránka, Střemy, Tuhaň, Tupadly, Velký Borek, Vidim, Vraňany, Vysoká, Želízy. 

2. Dne 1. 1. 2019 začala realizace projektu OP VVV na rozvoj systému strategického řízení a 
hodnocení kvality ve vzdělávání, registrační číslo žádosti: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009073, 
pod názvem „Místní akční plán v ORP Mělník II“. 

3. Řídící výbor je hlavní platformou a pracovním orgánem projektu MAP. Role Řídícího výboru je 
přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.  

 
Článek 2 

Působnost Řídícího výboru pro přípravu 
 
1. Statut Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) upravuje vznik, jmenování a zánik ŘV, způsob jednání, 

působnost a práva a povinnosti členů ŘV.  
 
2. ŘV je zřízen na dobu nutnou k realizaci aktivit a uzavření všech formálních náležitostí projektu. 
 
3. ŘV plní funkci schvalovacího a projednávajícího orgánu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů 

ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP. Je vytvořen a funguje na principu partnerství. 
 

4. ŘV MAP na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut a Jednací řád. 
 

5. Schvalování Strategického rámce MAP a finálního Místního akčního plánu. 
 

Článek 3 
Složení a organizace ŘV 

 
1. ŘV je sestaven na základě partnerského principu a je tvořen zástupci klíčových aktérů 

ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP - zástupců obcí, institucí strategického plánování 
dotčené oblasti, škol všech zřizovatelů, nestátních neziskových organizací, regionálních a dalších 
partnerů.  

 
2. ŘV je tvořen předsedou a členy. Předseda ŘV je volen členy ŘV nadpoloviční většinou. 
 



 
 

 
 
 
          

3. Předseda ŘV je volen členy ŘV nadpoloviční většinou. Předseda stojí v čele ŘV. 
 
4. ŘV si na svém prvním zasedání projednává a schvaluje tento Statut a Jednací řád. 
 
5. Realizační tým nositele projektu MAP povinně osloví zástupce jednotlivých skupin subjektů 

vyjmenovaných v článku 3 bod 6 tohoto statutu se žádostí o účast v ŘV. Účast jednotlivých 
subjektů je dobrovolná. Pokud oslovený subjekt nepovažuje za důležité mít zástupce v Řídícím 
výboru, písemně o tom informuje realizační tým. 

 
6. Členy ŘV jsou zástupci institucí uvedených v následující tabulce 

 

Instituce – typ povinného zástupce Počet členů 

Zástupce realizačního týmu MAP 1 

Zástupce zřizovatelů škol 1 

Zástupce vedení škol 
 

1 

Zástupce pedagogických pracovníků  1 

Zástupce školních družin  1 

Zástupce ZUŠ 1 

Zástupce organizací neformálního vzdělávání 1 

Zástupce KAP 1 

Zástupce ITI nebo IPRÚ 1 

Zástupce MAS působících na území daného MAP 1 

Zástupce ORP 1 

Zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji 
(NIDV) 

1 

Zástupce VŠ – Pedagogických fakult 1 

 
7. Na jednání může Řídící výbor podle potřeby přizvat i další účastníky. Účastníci, kteří nejsou 

jmenovanými členy ŘV, mají statut pozorovatele – účastníka jednání ŘV s hlasem poradním bez 
hlasovacího práva. 

 
 
 

Článek 4 
Působnost ŘV 

 



 
 

 
 
 
          

1. Činnost ŘV je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována Realizačním týmem 
projektu. 
 

Článek 5 
Jednání ŘV 

 
1. Postup při jednání ŘV se řídí Jednacím řádem ŘV, který je schválen při jeho prvním zasedání. 

 

Článek 6  
Práva a povinnosti členů Řídícího výboru 

1. Členové ŘV mají povinnost účastnit se jednání ŘV. Za účast na jednání členům nenáleží finanční 
odměna. 

 
2. Členové ŘV jsou povinni si navzájem sdělovat relevantní skutečnosti týkající se projektu, o 

kterých se v souvislosti s výkonem svých činností dozví.  
 
3. Člen ŘV může v případě nepřítomnosti písemně pověřit svého zástupce na jednání v ŘV. Tento 

zástupce má na jednání ŘV stejná práva a povinnosti jako člen ŘV, včetně práva výkonu 
hlasovacích a spolurozhodovacích práv.  

 
4. Členové ŘV se při jednání řídí pokyny předsedy. Tato povinnost se nevztahuje na rozhodování v 

ŘV.  

Článek 7 
Vznik a ukončení členství ŘV MAP 

1. Členové ŘV mohou ukončit své členství a odstoupit ze své funkce písemným oznámením 
realizátorovi projektu. Pokud mezi realizátorem a rezignujícím členem není dohodnuto jinak, má 
se za to, že členství zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po zaslání žádosti. 

 
2. V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV, je na nejbližším zasedání ŘV zvolen 

nový předseda dle čl. 3.   
 
3. Členství též může zaniknout z rozhodnutí ŘV pro hrubé porušení statutu či jednacího řádu ŘV či 

pro dlouhodobou nečinnost, pro ukončení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných 
členů. 

 
4. Nové členy navrhuje realizátor projektu. ŘV MAP přijímá nové členy hlasováním, k přijetí nového 

člena je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů. 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

1. Statut projednává a schvaluje ŘV MAP včetně jeho případných změn.  
 
2. Jednání ŘV MAP se řídí schváleným Jednacím řádem ŘV MAP, který je přílohou tohoto 

dokumentu. 
 

3. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení. 



 
 

 
 
 
          

 

 
V Mělníce dne 8. 1. 2018  

 

Předseda ŘV MAP     Za realizátora projektu MAP 

 


