Zápis z jednání Rady
4. července, 2016 13:30 – 15:30 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Petr Matyáš –
Město Rokytnice nad/ Jizerou, Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky, Ing.
Věra Nosková – manažerka MAS,

Program: Stanovisko k žádosti manažerky Věry Noskové o uvolnění z pracovní pozice
v MAS „Přiďte pobejt!“.
Dne 4. července 2016 došlo k urychlenému svolání schůzky Rady MAS, která byla vyvolána
mailem ze 1.7. 2016 manažerky Věry Noskové, kde oznámila, že na nejbližší schůzce Rady požádá o
uvolnění z funkce. Jako důvod uvedla dlouhodobý nesoulad při spolupráci s manažerem projektu
MAP, panem Oldřichem Šimkem, a to zejména
- v nedodržování harmonogramu projektu ze strany hlavního manažera MAP
- v nutnosti často suplovat jeho činnost (např. kontaktování škol)
- v jeho málo pečlivém přístupu k vedení projektu, který neodpovídá zvyklostem práce
kanceláře MAS
Paní Nosková uvedla, že se obává především špatného nastartování projektu (formální přístup,
přístup „shora“) a ztráty důvěry pedagogů ve smysl celého záměru.
Rozhodnutí Rady:
Pan Šimek byl vybrán po dohodě se Svazkem měst a obcí Jilemnicko při rychlém nastartování
projektu. Je hlavním manažerem a nese odpovědnost za první část projektu – tj. do 30. 9. 2016, kdy
končí jeho pracovní smlouva. Paní Nosková se bude projektu po tuto dobu věnovat jen do výše svého
úvazku v MAP, tj. 0,3.
Rada bere na vědomí, že po skončení smlouvy pana Šimka bude pro projekt hledán nový
pracovník.
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