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ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ  LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ ZE DNE 30 . 8. 2011 VE 

VEJPRTECH 
 

Přítomní: 
Jitka Gavdunová (starostka města), Barbora Šolková (Agentura), Petr Dvořák (Agentura), 
Rostislav Velek (tajemník města), Tomáš Kluc (ředitel MŠ a ZŠ Vejprty), Petr Kratochvíl 
(MěKaSS), Milan Fialka (městský strážník), Oldřiška Šifferová (ředitelka Základní a 
Praktické školy Vejprty), paní Marvanová (zástupkyně ředitelky ZŠ a PŠ Vejprty), Jan 
Mrkáček (Policie ČR Vejprty), Martin Čadek (Policie ČR Vejprty), Dana Mošuriaková 
(bytový odbor města), Aleš Slavíček (Naděje o. s.), Lucie Kamenická (Oreády o. s.), Jaroslav 
Šetek (Setja a. s.), Jiří Kopta, Marie Weissová (ÚP ČR – KOP Kadaň), Iveta Paseková (ÚP 
ČR – KOP Vejprty), Emilie Schmidtová (předsedkyně výboru pro národnostní menšiny) 
 
Omluveni: 
Jaroslava Mittagová (sociální odbor města) 
Miroslav Koranda (Člověk v tísni, o. p. s.) 
 
Program: 
 

1. Zahájení – přivítání a představení účastníků lokálního partnerství 
2. Prezentace Agentury, smysl a cíle lokálního partnerství, harmonogram činnosti 

v nadcházejícím období 
3. Představení aktuálních projektových výzev 
4. Identifikace zdrojů a potřeb města v oblasti sociálního začleňování 
5. Představení statutu a jednacího řádu Lokálního partnerství 
6. Vize pro město Vejprty roku 2021 – definování klíčových pojmů 
7. Shrnutí a závěr jednání 

 
1) Zahájení a představení členů 
 
Lokální konzultant Petr Dvořák přivítal všechny přítomné. Následně předal slovo 
starostce města Jitce Gavdunové, která po přivítání auditoria přítomným představila cíle 
města, kterých by město chtělo dosáhnout v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální 
začleňování (ASZ). Zazněl požadavek kvalitní terénní práce, úpravy zahrady a 
vybudování školního hřiště při Základní a Praktické škole a vytvoření hřiště nad 
Mařištěm, dále zazněl požadavek po zkvalitnění bydlení a ambiciózní projekt školícího a 
vzdělávacího centra Šárka ve Vejprtech. Krátce též představila ASZ zastoupenou Petrem 
Dvořákem a Barborou Šolkovou. 
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2) Prezentace Agentury, smysl a cíle lokálního partnerství, harmonogram činnosti 

v nadcházejícím období 
 

Zástupkyně vedení ASZ Barbora Šolková přítomným ve své prezentaci detailně 
představila strukturu a činnost Agentury pro sociální začleňování od doby jejího vzniku 
přes její poslání až po možnou pomoc obcím např. v rámci čerpání z evropských 
strukturálních fondů, zajištění služeb na podporu vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního 
bydlení a sociálních služeb. Definovala jak roli lokálního konzultanta, tak roli lokální 
asistence. 
 
3) Představení aktuálních projektových výzev 

 
      V představení hlavních projektových výzev mluvila Barbora Šolková o výzvách: 
 

- OP LZZ (osa 3) 
- OP VK (osa 1.2) 
- IOP (3.1b, 3.1c, 5.2c) 
- ROP 

     Dále zdůraznila možnost poradenství při administraci projektů, možnost podpory při 
     realizaci IPRM či podporu komunitního plánování.  
 

4) Identifikace zdrojů a potřeb města v oblasti sociálního začleňování 
 
V rámci konsensuální diskuze, kterou řídil (za aktivní podpory Barbory Šolkové) Petr 
Dvořák, si přítomní identifikovali potřeby a zdroje města. Hlavní potřeba byla detekována 
v oblasti zaměstnanosti a to hlavně v problému získání práce nebo ve finančních 
pobídkách zaměstnavatelům (nejen) ve Vejprtech. Na druhém místě se Vejprty v rámci 
sociálně vyloučené lokality potýkají s nízkou vzdělaností, která dále znesnadňuje 
uplatnění CS na trhu práce. Problémů se během diskuze otevíralo více a týkaly se všech 
oblastí života občanů ve Vejprtech – ať už se jednalo o situaci ve školství nebo v 
rodinách, v oblasti bezpečnosti, bydlení či volnočasových aktivit. Vzhledem k časové tísni 
nebylo možné problematiku dostatečně vyčerpat a naplnit tak veškerá kvantitativní data 
nutná pro detailní analýzu situace ve Vejprtech. Data budou následně poptávána po 
členech Lokálního partnerství Vejprty. 
 
5) Představení statutu a jednacího řádu Lokálního partnerství 
 
K závěru historicky prvního setkání Lokálního partnerství Vejprty došlo, po představení 
Jednacího řádu, také k prvnímu hlasování členů LP. Jednací řád byl jednohlasně schválen. 
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6) Vize pro město Vejprty roku 2021 – definování klíčových pojmů 
 
V rámci definování vize pro město Vejprty došlo k druhé názorové shodě a stávající vize 
města do roku 2016 se rozšířila a zpřesnila o oblast bezpečnosti. Vize města roku 2021 
zní: 
Vejprty = prosperující soběstačné a bezpečné centrum Krušných hor využívající 
příznivých podmínek horského a příhraničního prostředí s kvalitními sousedskými 
vztahy. 
 
7) Shrnutí a závěr jednání 
 
Na závěr jednání shrnula Barbora Šolková zdroje a potřeby města tak, jak vyvstaly při 
diskuzi a nastínila program následujícího setkání. Nakonec se členové Lokálního 
partnerství Vejprty shodli na datu příštího LP, které se bude konat: ve čtvrtek 22. 9. 2011 
od 13:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ ve Vejprtech (Tylova 870/6). 

 
 
 
Přílohy zápisu:  
P1:  Představení projektových výzev (prezentace) 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Dvořák       Ověřila: Barbora Šolková 


