Republikový výbor - Úkol #13531
Záměr - poslanecký klub - Správce životního cyklu schůze
31.08.2018 21:07 - Lukáš Kolářík

Stav:

Dokončen

Začátek:

Priorita:

Normální

Uzavřít do:

Přiřazeno:

Marek Nečada

% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Zobrazit v nabídce:

Ne

Vnější zodpovědná
osoba:

Organizační
struktura:

Ne

Typ práce:

Smlouva:

Kategorie:

31.08.2018

Cílová verze:
Spisová značka:

RV 60/2018

Popis
Vážený republikový výbore,
předkládám za poslanecký klub ke schválení záměr na zřízení nové klubové pozice "Správce životního cyklu schůze".
Tato pozice již v klubu funguje a je obsazena Matoušem Vančou, který prošel výběrovým řízením pod V. Pikalem a který ji vykonává
více než dobře.
Aktuálně je Matouš placen z asistentovného Vojtěcha Pikala, s ohledem na jeho náplň práce by měla být tato pozice převedena pod
klub.
Předsednictvo klubu organizační změnu, v rámci které by došlo k převedení pozice Správce životního cyklu z agendy sekretariátu
místopředsedy klubu přímo pod klub. Kompetence a náplň práce této pozice spadají jednoznačně do gesce klubu. Reorganizace
bude mít dopad i na zdroje financování této pozice a proto je nutné učinit usnesení - schválení záměru klubem, následně ke
schválení RV a současně oznámit kontrolní komisi
zápis z jednání - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=956&t=39643&start=10#p579082
Poslanecký klub tento návrh usnesení přijal - Hlasování 2018/08/22 - Usnesení č. 2
Poslanecký klub schvaluje dlouhodobý záměr pro pozici "Správce životního cyklu schůze " s celkovými náklady záměru ve výši do
540 000,- ročně (45 tis. Kč měsíčně) z rozpočtové položky poslaneckého klubu v rozpočtu strany.
viz. zápis - https://docs.google.com/document/d/1x-sqbXXjGpI4NihSBNzGA1752Pt5x_ctpSnYFL6tgwQ/edit
Prosím tedy o projednání ve standardním režimu a následné schválení předloženého záměru.
Návrh usnesení:
Republikový výbor souhlasí s usnesením poslaneckého klubu Pirátů ve znění: "Poslanecký klub schvaluje dlouhodobý záměr pro
pozici "Správce životního cyklu schůze s celkovými náklady záměru ve výši do 540 000,- ročně (45 tis. Kč měsíčně) z rozpočtové
položky poslaneckého klubu v rozpočtu strany."
Díky!
Lukáš
Související úkoly:
související s finanční tým - Víceleté záměry #14014: Správce životního cyklu ...

V řešení (diskutuje
14.09.2018
se)

30.11.2021

Historie
#1 - 02.09.2018 07:24 - Marek Nečada
- Fronta změněn z Podání na Úkol
- Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
- Spisová značka nastaven na RV 60/2018
- Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
- Organizační struktura nastaven na Ne
Jednání zahájeno.

25.06.2019

1/2

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=43507
#2 - 02.09.2018 07:25 - Marek Nečada
- Přiřazeno nastaven na Marek Nečada
#3 - 14.09.2018 06:12 - Marek Nečada
- Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
Jednání ukončeno; republikový výbor schvaluje předložený záměr.
#4 - 14.09.2018 14:45 - Vojtech Pikal
- související s Víceleté záměry #14014: Správce životního cyklu schůze přidán
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