
MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Active-středisko volného času, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 13 

DNE: 15.04.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 191/2019/Active 

NÁZEV: 

Informace PO Activ'!-středisko volného času, příspěvková orQanizace, Dolní 
2274/3, 591 01 Zďár nad Sázavou o zapojení do projektu Sablony ll 

ANOTACE: 

PO Active-středisko volného času informuje radu města o zapojení do projektu Šablony ll 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání 

• bere na vědomí informaci a souhlasí se zapojením Active-SVČ Žďár nad 
Sázavou, příspěvková organizace do projektu Šablony ll. 

Starosta města: Místostarosta města: Míst

Tajemník MěU , Usek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odb

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor šk  sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a Ožú: Odbor živ í: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení : 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města : 

Zpracoval: Předkládá:  



Název materiálu: Informace PO Active-středisko volného času, příspěvková 
organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 
o zapojení do projektu Šablony ll 

Počet stran: 2 

Počet příloh : O 

Popis 
Active-SVČ Žďár nad Sázavou podalo žádost na MŠMT o zapojení do projektu v rámci operačního 
programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání o poskytnutí dotace na projekt 
Výzva č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II.,. 
Projekt bude realizován od 1.9.2019- 31.8.2021 a je určen na personální šablony (školní asistenti), 
DVPP, zapojení odborníků z praxe do činnosti Active-SVČ- projektové dny. 
Manažerem projektu bude ředitel školy. 

Geneze případu 
• Zdůvodnění: Příležitost získat nemalé finanční prostředky na činnost Active-SVČ 
• Srovnání s předchozím stavem- Finanční podpora dalších aktivit školy. 
• Možnost dalšího rozvoje činnosti Active-SVČ 

Návrh řešení 
• Zapojení do projektu Šablony ll. 

Návrh usnesení 
Rada města po projednání bere informaci na vědomí a souhlasí se zapojením PO Active-SVČ 
Žďár nad Sázavou do projektu Šablony ll. 

Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání bere informaci na vědomí a souhlasí se zapojením PO Active-SVČ 
Žďár nad Sázavou do projektu Šablony ll. 

Stanoviska 
Konzultováno s místostarostkou, vedoucí finančního odboru a odboru školství, kultury a sportu. 




