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Řešení odměny pro V. Kubickovou zpětně (klub a jeho hospodaření no), to nevím, jestli je k necemu

-- 
Jana Koláříková
vedoucí personálního odboru
jana.kolarikova@pirati.cz
770113643

---------- Původní e-mail ----------
Od: jana.kolarikova@pirati.cz
Komu: Jaromír Beránek <jaromir.beranek@gmail.com>
Datum: 8. 7. 2019 8:53:30
Předmět: Re: magistrát

 Ahoj, ok 🙂
---------- Původní e-mail ----------
Od: Jaromír Beránek <jaromir.beranek@gmail.com>
Komu: Marcela Šroubková <marcela.sroubkova@pirati.cz>
Datum: 7. 7. 2019 22:41:13
Předmět: Re: magistrát

Ahoj,

okomentoval jsem. Pokud bys to nechtěla rozlišovat, klidně to dej paušálně za celé období bez zdůvodnění, že se jedná o mimořádnou
odměnu, která se týká jen poloviny dotčeného období.

Díky moc,

M.

Komu:
JK

10. 9. 2020, 20:34jana.kolarikova@pirati.cz  jana.kolarikova@pirati.cz

Michaela.nepejchalova@pirati.cz

Fwd: Re: magistrát
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Bez virů. www.avast.com

pá 5. 7. 2019 v 15:04 odesílatel Marcela Šroubková <marcela.sroubkova@pirati.cz> napsal:
Ahoj, tak se na to prosím podíváte? Klidně editujte do textu. Je asi lepší to ještě píro potom poslat PKS Praha pro 3 OK a pak až vyhodit na
forum, vid? Nebo to máte předjednané jinak a netřeba?
https://docs.google.com/document/d/17ppk8j58frdoqMek5eezerePv860lg2I6GjRZVblqdc/edit
Díky moc, 
Marcela
Marcela ŠROUBKOVÁ

marcela.sroubkova@pirati.cz

+420 606 168 306

čt 4. 7. 2019 v 23:29 odesílatel Jaromír Beránek <jaromir.beranek@gmail.com> napsal:
Díky, díky, vím o tom. Já se taky do příští středy taky pokouším o něco jako dovolenou. Ale moc nedoufám, že se mi to podaří. 

M.

Dne čt 4. 7. 2019 15:25 uživatel Marcela Šroubková <marcela.sroubkova@pirati.cz> napsal:
Ahoj Míro, 
Alice má odedneška dovolenou. Nicméně myslím, že to zvládneme i my 2 společně :). Já to zítra zkusím naformulovat a pošli Ti ke
schválení. Na Fórum následně vyvěsím.
Díky, 
Marcela
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Marcela ŠROUBKOVÁ

marcela.sroubkova@pirati.cz

+420 606 168 306

čt 4. 7. 2019 v 12:43 odesílatel Jaromír Beránek <jaromir.beranek@gmail.com> napsal:
Ahoj Marcelko,

omlouvám se, že Tě s tímhle otravuju, sám si úplně neporadím. V souvislosti s dotažením odměny pro Verču Kubičkovou
potřebujeme ještě schválit záměr ze strany KF, protože celková částka přesahuje 100 tisíc. Jestli Tě můžu poprosit (Alice případně
technicky poradí), vyhlas s minimální rozpravou hlasování o záměru na celkovou částku 294.000 Kč (celkem 14 měsíců po 21.000
Kč včetně listopadu a prosince 2018). Odměna náleží za práci odváděnou nad rámec běžné činnosti pro kancelář primátora
(pointu znáš - MHMP nedává dostatečné peníze, ale to bych na fórum určitě nepsal stejně jako to, že za 11-12/2018 a 1-5/2019
musíme vyplatit mimořádnou odměnu, protože Verča ještě neměla smlouvu ani IČO).

Moc díky,

Mirek

---------- Forwarded message ---------
Od: Jana Koláříková <jana.kolarikova@pirati.cz>
Date: st 3. 7. 2019 v 14:19
Subject: magistrát
To: Míša <misa.krausova@pirati.cz>, <martina.vackova@pirati.cz>, <kspraha@pirati.cz>, Jan Loužek <jan.louzek@pirati.cz>

Ahoj,
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V pondělí jsem měla schůzku s Martinou Vackovou, posílám tedy souhrn.
 
a)      Zveřejnění výsledků VŘ – jsme domluveni, magistrát na tom průběžně pracuje
b)      Lidé pracující bez výběrového řízení – je potřeba zjednat nápravu, někteří by tam měli být dočasně, nicméně již je to déle, je
potřeba vyřešit
c)       Nabídla jsem Martině obdobu lídrovského kurzu pro magistrát – víkendové tmelící setkání, kde bychom pracovali na řízení
klubu, procesech i vztazích.
d)      Odměna V.Kubičková – je potřeba schválit záměr na krajském fóru, protože odměna je nad 100k. Prosím Míru Beránka, který o
tom ví nejvíc, aby toto zprocesoval.
Návrh usnesení: KF souhlasí s vyplacením mimořádné odměny pro Veroniku Kubičkovou za dlouhodobé nadstandardní výkony.
V odůvodnění bych se pak zmínila o tom, že ohodnocení z magistrátu není odpovídající. Pokud potřebujete pomoci s přesnou
formulací, neváhejte se ozvat.
 
 
Další věci, které mě napadly:                                                                                                              
Viktor Mahrik prý bude shánět asistenta, mám jednu šikovnou holku, která prošla výběrovým řízením jako asistentka do PS, pokud
máte zájem, zprostředkuji schůzku.
 
Info: Mírovi Beránkovi se konečně hlásí lidi na asistenta, snad brzy vebareme J
 
Jsem moc ráda, že se nám daří spolupracovat a postupně to dávat dohromady!
Krásný den
Bc. Jana Koláříková
Vedoucí personálního odboru
Česká Pirátská strana
Tel: +420 770 113 643
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