Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 25. listopadu 2009 v kanceláři MAS
Přítomni:
Dalibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o.
František Maršálek, ZD Partutovice
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L
Petra Kočnarová, obec Skalička
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Libor Vykopal, obec Ústí
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Miluše Stržínková, obec Rouské
Libuše Sehnálková, Ženy Býškovice
Hosté:
František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství
Gabriela Olivová, sekretariát Rozvojové partnerství
1/ Představení nového pracovníka MAS
Lucie Machová, vítězka výběrového řízení na pozici administrativní pracovník, se stručně
představila Výboru partnerství. Lucie Machová nastoupí na pozici administrativního
pracovníka 7.12.2009 a to na základě pracovní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2013.
Poté Filip Konečný seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení, do kterého se
přihlásilo cca 250 zájemců.
F. Konečný navrhl pro L. Machovou hrubou mzdu ve výši 15.000 Kč, s tím, že po uplynutí 3měsíční zkušební doby bude mzda navýšena.
Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje hrubou mzdu pro Lucii Machovou ve výši 15.000 Kč a 3-měsíční
zkušební dobu. Pověřuje předsedu podpisem pracovní smlouvy a mzdového výměru.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
2/ Výběrová komise – manažer projektu Zmapování a marketing nevyužitých prostor
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František Kopecký vysvětlil, že oproti výběrovému řízení na pozici administrativní pracovník
se k výběrovému řízení na manažera projektu Zmapování a marketing nevyužitých prostor
sešlo více návrhů a připomínek, a to ke způsobu výběru a složení výběrové komise. Proto je
nutné, aby se Výbor partnerství dohodl na složení výběrové komise. Kopecký vyzval
přítomné, aby zopakovali své dřívější návrhy, případně aby předložili návrhy nové.
Filip Konečný navrhl výběrovou komisi ve složení: F. Konečný, F. Kopecký, D. Škoda
Pavla Krbálková navrhla, aby komisí byl celý Výbor partnerství.
Miluše Stržínková navrhla komisi ve složení Konečný, Kopecký, Škoda rozšířit o Pavlu
Krbálkovou.
Libor Vykopal uvedl, že je třeba rozlišit důležitost výběrového řízení na jednotlivé pozice a
proto navrhuje, aby komise byla 3-členná (FiK, FK, DŠ), členové výboru partnerství se
výběrového řízení mohou zúčastnit a mít poradní hlas.
Arnošt Hradil navrhl, pokud se výběrového řízení zúčastní člen výboru, měl by mít hlasovací
právo.
Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici manažer projektu
Zmapování a marketing nevyužitých prostor ve složení: F. Konečný, F. Kopecký, D. Škoda, P.
Krbálková.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 3)
3/ Dotazníkové šetření k projektu Mobilní vybavení
František Kopecký představil podobu dotazníku, který je v těchto dnech rozesílán
pořadatelům nekomerčních akcí na Hranicku a vyzval přítomné, aby se do dotazníkového
šetření taktéž zapojili. Na základě diskuse také došlo k úpravě dotazníku, v němž už není
třeba nadále zjišťovat právní formu a místo působení toho, kdo dotazník vyplnil. Uzávěrka
dotazníkového šetření je 15.12.2009. Ještě před Vánocemi dojde k jeho vyhodnocení, tak
aby hned v lednu mohl Výbor partnerství zahájit jednání o konečném soupisu pořizovaného
vybavení.

4/ Odměny za rok 2009
Gabriela Olivová seznámila přítomné s plněním rozpočtu pro rok 2009. Volné prostředky
z rozpočtu se mohou využít na odměny pro Programový výbor a předsedu a dále na
propagaci MAS.
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Výbor partnerství navrhuje odměnu pro předsedu ve výši 12.000 Kč. Poté v rozpočtu
zůstanou volné prostředky ve výši 79.000 Kč.
Výbor partnerství navrhuje vyplatit odměnu i Výboru partnerství, přičemž odměna PV by
měla být vyšší, jelikož PV odpovídá za realizaci SPL.
Výše odměny bude stanovena dle účasti na jednáních jednotlivých výborů.
Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje odměnu pro předsedu ve výši 12.000Kč a odměny pro Výbor
partnerství a Programový výbor ve výši 79.000. Dále pověřuje Gabrielu Olivovou a předsedu
stanovením odměny pro jednotlivé členy výborů.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
5/ Zaučení nového pracovníka
Gabriela Olivová uvedla, že v měsíci lednu zaučí na základě DPP novou pracovnici a pomůže jí
s podáním Žádosti o proplacení. Rozsah hodin zaučení a předání kanceláře je cca 40-50
hodin.
G. Olivová navrhuje odměnu ve výši 400 Kč/hod.
Usnesení:
Výbor partnerství schvaluje odměnu pro Gabrielu Olivovou ve výši 400 Kč/hod.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Gabriela Olivová

Ověřil: Filip Konečný
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