Zápis z jednání Rady
10. února 2017 14 -15,30 hod, kancelář MAS „Přiďte pobejt!“
Přítomni:
Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Petr Matyáš – Město
Rokytnice nad/ Jizerou, Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky, Ing. Martin Šnorbert – Město
Jilemnice
Věra Nosková, Hana Trojanová, Petra Vanclová, Lenka Šulanová, Jiří Paulů

Program:
1. Seznámení s výsledky výběrového řízení z 30. 1. 2017 na nové obsazení týmu MAP Jilemnicko
Obsazení týmu MAP Jilemnicko od 1. února 2017:
Lenka Šulanová – hlavní manažer (0,5 úvazku, výhledově 0,8)
Karel Bárta – klíčový manažer (0,5 úvazku)
Hanka Trojanová – finanční pracovník
Petra Vanclová - analytický pracovník, resp. příprava na SCLLD (0,5 úvazku, smlouva do května)
Dohody:
Petr Junek – pedagogický garant projektu
Petr Rolc – odborník na strategie
Lubomír Jiřiště - garant pracovní skupiny Neformální vzdělávání a volný čas
Iva Goldmannová – expert, školní psycholog
Petr Kulíšek – odborný pracovník
Další kroky:
Noví pracovníci MAPu přebírají informace od V. Noskové a Z. Flouskové, tým pracuje společně.
Hlavní manažer je zodpovědný Radě.
2. Výpověď paní Věry Noskové
Rada, na své schůzi dne 7. 2., vzala na vědomí a přijala výpověď hlavní manažerky MAS PP
z obou pracovních poměrů, a dále rozhodla o vypsání výběrového řízení na uvolněnou pozici
hlavního manažera MAS PP.
Do 17. 2. 2017 kancelář připraví podklady pro výběrové řízení na hlavního manažera MAS PP.
3. Organizační řád z. s. MAS „Přiďte pobejt!“
Rada MAS PP se shodla na potřebě vytvořit vnitřní organizační strukturu spolku a navazujících
projektů. Ing. Karbusický požádal pana J. Paulů, zda by organizační řád navrhl.
P. Paulů se úkolu ujme za předpokladu, že dostane podklady od dalších členů MAS PP.
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4. Kauza Jana Kázmerová
Paní Kázmerové bude snížen uvedený počet hodin a Radou poslán dopis s vysvětlením v tomto
znění :
Vážená paní Kázmerová, reagujeme na Vámi zaslaný Výkaz pracovních hodin za leden 2017 k dohodě o
provedení práce. Spolupráce s hlavní manažerkou Zdeňkou Flouskovou a Vámi, jako vedoucí pracovní
skupiny, byla ukončena na Vaši žádost v listopadu 2016. Po vaší intervenci v kanceláři byla spolupráce
prodloužena do ledna 2017 s jediným pracovním úkolem: uspořádat a proplatit seminář pro učitelky MŠ,
uskutečněný 6. ledna 2017 v Poniklé. Přestože jste již žádné výstupy jako vedoucí pracovní skupiny MŠ
v prosinci neodevzdala a ani jiná práce nebyla od Vás námi vyžadována, byl Vám proplacen (a velmi
velkoryse – viz např. 6 hodin konzultace s M. Kulhavým ve firmě Rautis) Vámi předložený výkaz
odpracovaných hodin také za tento měsíc. Domníváme se, že jsme tedy s Vámi tímto finančně vyrovnáni za
přípravu semináře, a ač by již - ani dle bývalé Dohody – nenáležela Vám žádná další odměna, proplatíme Vám
čas nezbytně nutný pro realizaci samotného semináře dne 6. 1. a kompletaci dokladů ze semináře ve výši 8
hod.

Paní Trojanová vytiskne dopis na hlavičkovém papíře, pan Karbusický podepíše, kancelář pošle.
4. Diskuse
Ing Šnorbert upozorňuje na ohrožení chodu MAS PP stávajícími problémy
-

SCLLD je podána zhruba před rokem, lze očekávat rozhodnutí v nejbližších týdnech ??, následuje
čekání na nabytí právní moci
Poté nutnost přijmout víc lidí do kanceláře

Hanka Trojanová seznamuje radu se svým záměrem na uvolnění z pracovního poměru.
Paní Šulanová navrhuje ponechat p. Noskovou dále ve funkci
- paní Nosková má možnost se zúčastnit výběrového řízení
Paní Nosková:
- upozorňuje na závazek MAS "Přiďte pobejt!" z. s., který plyne z podané žádosti o podporu SCLLD
MAS "Přiďte pobejt!" pro období 2014-2020.Tj. Splnění čerpání finančního plánu:
PRV 50% zazávazkované alokace do roku 2018, nebo 20% proplacené, IROP 30% proplacené alokace
do 10/2018. (viz. Zápis z jednání Rady ze dne 18.12.2015). Při nesplnění je MAS vystavena postihu ze
strany ŘO MMR. Při jednání NS MAS a MMR se nepodařilo tento závazek změnit.)
- rozporuje pracovní náplně pana Bárty a paní Šulanové, domnívá se, že hlášení o změně bude z toho
důvodu odmítnuto.
Pan Karbusický
- důvěřuje panu Bártovi, že pracovní náplně, v souladu s jeho odborností, jsou upraveny správně
Uzavřeno s tím, že paní Nosková s paní Šulanovou navštíví pana Bártu a společně tuto otázku vyjasní.
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Další schůzka Rady MAS „Přiďte pobejt!“ se uskuteční v pátek 17. února v 11 h v kanceláři MAS.
Zapsala: Zdeňka Flousková

…………………..………………………
Ověřila: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)
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