PKS JčK ( podatelna ) - Podání #22844
Školení na téma: Veřejné zakázky s rozvahou a beze strachu z trestního stíhání
09.09.2019 19:14 - Klára Bidařová

Stav:

Odmítnutý
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Uzavřít do:

Přiřazeno:

Lukáš Kolářík
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Kategorie:

09.09.2019

Popis
Prosím o vyjádření, zda je zájem zorganizovat v Čepici další školení od Oživení pro naše zastupitele nebo mohu nabídnout
pražský termín, jen prosím o upřesnění jak to bude s hrazením.
Tentokrát je téma: Veřejné zakázky s rozvahou a beze strachu z trestního stíhání.
Jelikož je to časově na kvalt, prosím o vyjádření co nejdříve. Moc Vám děkuji
Celý mail od paní Lenky Ježkové, projektové koordinátorky:
Dobrý den,
právě jsme vypsali nové termíny našeho semináře Veřejné zakázky s rozvahou a beze strachu z trestního stíhání.
Seminář proběhne v Praze 23. a 25. 9. 2019.
Pokud máte zájem uskutečnit seminář pro více účastníků či v jiném místě, dejte mi vědět a určitě se domluvíme.
Účastníkům našich seminářů nabízíme seminář se slevou 500 korun tedy za 2.300,-. V případě více účastníků poskytneme slevu.
Obsah semináře:
poradíme Vám, jak naplánovat zakázku krok za krokem
seznámíme Vás se systémem, který vám pomůže stanovit hlavní parametry zakázky či najít referenční
ceny vč. vzorových zadávacích dokumentací
poradíme Vám, jak předejít trestnímu stíhání či škodám
společně projdeme typické situace z praxe
budete mít možnost probrat konkrétní dotazy s externím konzultantem
zvýšíme vaše právní povědomí, jak uvažovat o zakázkách strategicky a mít přehled o práci vašich úř
edníků
Přihlašovat na seminář se můžete na: https://www.seminare.oziveni.cz nebo mi napište na tento email.
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#1 - 09.09.2019 19:15 - Klára Bidařová
- Popis aktualizován
#2 - 09.09.2019 19:20 - Klára Bidařová
- Popis aktualizován
#3 - 10.09.2019 12:25 - Lukáš Kolářík
Navrhuji následující postup.
Toto školení by mohlo být pro naše zastupitele dobré. Napíšeme našim zastupitelům, zda by o takový seminář měli zájem s nabídkou zaplacení půlky
ceny z krajského rozpočtu. Podle zájmu bychom se poté domluvili jestli to má cenu dělat u nás nebo je odkážeme na pražský termín. Vzhledem k
tomu, že se dá předpokládat výdaj kolem 25000,- je ale nutný souhlas předsednictva. Já osobně bych byl pro.
#4 - 10.09.2019 14:24 - Klára Bidařová
Skvělé, děkuji!
Prosím ostatní, aby se co nejdříve vyjádřili. Čas nám běží :) Děkuju
#5 - 10.09.2019 14:54 - Michal Horák
Tak samozřejmě pražský termíny všední den, takže pro většinu pracujících out , ale zase uznávám, že sólo školení v ČePiCe nenaplníme, takže asi
odkázat na Prahu
#6 - 12.09.2019 17:26 - Vaclav Klecanda
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Ja to nepovazuji za uzitecne. Ve vetsine mist kde fungujeme, na verejne zakazky maji odbory. Takze nevidim duvod, aby nasi zastupitele se museli
nachytrovat.
#7 - 16.09.2019 13:21 - Klára Bidařová
Prosím ostatní členy PKS o vyjádření..děkuji
#8 - 16.09.2019 13:25 - Lukáš Kolářík
vzhledem k probíhající volbě bychom to měli nechat až na nové předsednictvo...například já už nemám žádný mandát :)
#9 - 16.09.2019 13:28 - Simon Kostadinov
Záleží na zájmu. Jestli naplníme dostatečně udělal bych i pro nás, ale bojím se, že to neklapne. Kdo chce dojede si do Prahy.
#10 - 16.09.2019 14:19 - Klára Bidařová
Jelikož už nezbývá moc času do pražského termínu na dořešení s novým PKS, pošlu info mail všem členům o možnosti se zůčastnit za vlastní
náklady. Do budoucna to budeme řešit již s novým předsednictvem.
Děkuji Vám za spolupráci :)
#11 - 16.09.2019 14:20 - Josef Soumar
Jsem bez mandátu, prosím o řešení nové předsednictvo a loučím se :)
#12 - 07.10.2019 19:50 - Lukáš Kolářík
- Stav změněn z Nový na Odmítnutý
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