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ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VEJPRTY ZE  DNE 22. 9. 2011 

 
Přítomní:  
Rostislav Velek (MÚ Vejprty) Barbora Šolková (Agentura), Petr Dvořák (Agentura), Tomáš 
Kluc (ředitel MŠ a ZŠ Vejprty), Milan Fialka (městský strážník), Dana Mošuriaková (bytový 
odbor města), Aleš Slavíček (Naděje o. s.), Lucie Kamenická (Oreády o. s.), Jaroslav Šetek 
(Setja a. s.), Marie Weissová (ÚP ČR – KOP Kadaň), Iveta Pasevová (ÚP ČR – KOP 
Vejprty), Emilie Schmidtová (předsedkyně výboru pro národnostní menšiny), Jaroslava 
Mittagová (sociální odbor města), Pavlína Gavdunová (sociální odbor města), Miroslav 
Koranda (Člověk v tísni), Ivana Enzmannová (MSSS Vejprty) 
 
Omluveni byli: Jitka Gavdunová (starostka), Jan Mrkáček a Martin Čadek (Policie ČR 
Vejprty 
 
Program: 
1. Zahájení, shrnutí minulého setkání 
2. Rekapitulace výchozí situace ve Vejprtech – prezentace  
3. Formulace priorit, rozdělení do pracovních skupin 
4. Závěr – shrnutí jednání, úkoly do dalšího období 
 
1. Druhé setkání Lokálního partnerství Vejprty (dále jen LP) zahájil lokální konzultant Petr 

Dvořák a  přivítal též nové účastníky LP Vejprty – p. Miroslava Korandu z Člověka v tísni 
a pí. Pavlínu Gavdunovou ze sociálního odboru. Pan Koranda krátce představil činnost 
regionální pobočky Člověka v tísni v Chomutově a přeshraniční spolupráci se Saskem.  

2. Petr Dvořák shrnul předchozí setkání na kterém došlo k identifikaci zdrojů a potřeb města 
v powerpointové prezentaci (viz příloha č.1). Přítomní členové LP nad jednotlivými body 
diskutovali a zpřesňovali informace pro ostatní účastníky jednání.  

3. Petr Dvořák představil formulace priorit 
vycházejících z identifikovaných potřeb a zdrojů ve 
Vejprtech. Členové LP navrhované priority 
projednali, své připomínky mohou zasílat i písemně 
do 30.9. mailem na adresu dvorak.petr@vlada.cz. 
Představené priority budou dále rozpracovány 
v pracovních skupinách do krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých cílů, posléze do 
konkrétních opatření a jednotlivých kroků 
k naplnění priorit – viz schéma:  

 
4. Členové LP Vejprty se rozdělili do pracovních 

skupin. Pracovní skupiny (dále jen PS) jsou 
otevřené, jednání se mohou zúčastnit noví členové,  
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ať už jednorázově jako odborníci na projednávané téma nebo stálí členové pracovních 
skupin. Z důvodu časové náročnosti společných setkání a prolínání témat byly 
pracovní skupiny po diskusi nastaveny takto:   

 

Vzdělávání, rodina  a prevence sociálně 
patologických jevů 

Bydlení a zaměstnanost 

Tomáš Kluc Dana Mošuriaková 
Oldřiška Šifferová Pavlína Gavdunová 
Emílie Schmidtová Rostislav Velek 

Aleš Slavíček Marie Weissová 
Michaela Marvanová Iveta Pasevová 

Lucie Kamenická Ivana Enzmannová 
Jaroslava Mittagová Člověk v tísni - zástupce 

Člověk v tísni - zástupce Rostislav Velek 
Jan Mrkáček Jaroslav Šetek 
Martin Čadek Lucie Kamenická 
Martin Fialka  

Pavlína Gavdunová  
 

První schůzka PS bydlení a zaměstnanosti byla v rámci shody členů LP Vejprty stanovena na  
čtvrtek 6.10. 2011 od 13:00 do 15:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Vejprty . Schůzka 
PS vzdělávání, volného času a rodiny spolu s oblastí prevence sociálně patologických jevů se 
bude konat tentýž den, tj.: ve čtvrtek 6.10. 2011 od  15:00 do 17:00 taktéž ve velké zasedací 
místnosti MěÚ Vejprty  (Tylova 870/6). 

Úkol: Všichni členové pracovních skupin si připraví podklady za organizaci/instituci, kterou 
zastupují – tzn. poznatky k danému tématu a prioritám jako jsou záměry do budoucna, 
dosavadní činnost v tématu, nápady na řešení aktuální situace v rámci formulovaných priorit. 
Cílem prvního setkání pracovních skupin bude hlubší poznání situace ve Vejprtech a 
formulace konkrétních cílů k naplnění priorit.  
 
5. V závěru lokání konzultant Petr Dvořák poděkoval všem přítomným za hojnou a aktivní 

účast a ukončil jednání.  
 
Další setkání Lokálního partnerství Vejprty bylo stanoveno na úterý 1.11. 2011 od 13:00 ve 
velké zasedací místnosti MěÚ Vejprty (Tylova 870/6). 
 
Přílohy zápisu:  
P1: Výchozí situace ve Vejprtech (prezentace) 
P2:  Formulace priorit a navrhovaných opatření  
P3:  Seznam zkratek 
 
Zapsal: Petr Dvořák       Ověřila: Barbora Šolková 


