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Zápis z jednání pracovní skupiny Kostelecko 

 
Dne 14. 3. 2018  
 

Přítomni: dle prezenční listiny  
 

Místo: MÚ Kostelec na Hané, Jakubské nám. 138 
 

 

1. Přivítání 
 

- Přítomné přivítal Mgr. František Horák, starosta města Kostelec na Hané. Následně se ujala 

slova Bc. Lenka Tichavská, metodik projektu.  
 

2. Seznámení nově příchozích členů PS s projektem a s jeho aktivitami  
 

- Bc. Lenka Tichavská v krátkosti prezentovala aktivity se zahajovacími informacemi 

k projektu pro nově příchozí starosty obcí. 

- Následně byl ponechán prostor ke kladení doplňujících otázek. 
 

3. Nově příchozí členové PS 
 

- Zúčastnění se představili a uvedli své působení na Kostelecku. 

- Zástupci obcí se budou podílet na jednáních pouze v rámci možností svého pracovního 

vytížení. 

- Členům budou vyhotoveny DPP. 
 

4. Tvorba SWOT analýzy 

- Všichni zúčastnění se aktivně podíleli na tvorbě započaté SWOT analýzy. 

 

5. Různé 
 

- Volná diskuze k projednávanému tématu. 

- Představení interaktivního katalogu sociálních služeb - http://sockat.prostejov.eu/  

- Středisko rozvoje sociálních služeb nabízí možnost využití dostupných E-katalogů 

poskytovatelů sociálních a návazných služeb na svých www stránkách: 

http://srssjesenik.cz/e-katalog-poskytovatelu/  

- Termín dalšího setkání PS bude upřesněn. 

 

Úkoly: 
 

- Starostové obcí promyslí, které oblasti dané obce by stály za podporu (např. občanská 

vybavenost, rozvoz obědů pro seniory aj.) a následně své návrhy zašlou koordinační 

pracovnici Nele Vrbové do 23. 3. 2018 

o Bc. Lenka Tichavská zašle koordinační pracovnici Nele Vrbové součinnost s 

projektem, ta jej rozešle starostům v mikroregionu.  
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o Vyplněný dokument prosím pošlete poštou na adresu: SRSS, o.p.s., Bc. Lenka 

Tichavská, Na Stráni 297, 790 01 Jeseník, nebo jej pošlete datovkou na 

adresu: bkyt4gn 

- Bc. Lenka Tichavská zašle koordinační pracovnici Nele Vrbové tiskovou zprávu, která 

bude následně publikována v obecním tisku.  

- Nela Vrbová zašle zápis z jednání všem členům PS Kostelecko + přílohou rozpracovaná 

SWOT analýza. 

 

Kontakty:  

Koordinační pracovnice PS Kostelecko – Nela Vrbová – vrbova.srss@gmail.com 

Garant projektu - Bc. Lenka Tichavská – srssjesenik@gmail.com  

Koordinátorka Prostějov – Mgr. Martina Králíková – kralikova.srss@gmail.com 

Projektový manažer – Petr Laštovica – lastovica.srss@gmail.com 

 

 

 

Zapsala: Nela Vrbová, Koordinační pracovník  
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