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Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO  
TÝMU 

č. 3/2016 
DATUM KONÁNÍ: 8.3.2016 
ČAS KONÁNÍ:      8:00 – 9:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, oddělení sociálních služeb, zasedací místnost  
                           č.116 

PŘÍTOMNI: Bc. K. Hymonová, Bc. J. Šíblová, Bc. V. Bradová, Mgr. P. Sohrová 
OMLUVENI: Mgr. Bc. I. Májková, pí. M. Brziaková, pí. V. Štěpaníková, pí. Z. Tomanová 

PROGRAM: 

1. Dokumenty KPSS, struktura KPSS - revize 
2. Diskuze 

3. Závěr 
Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Koordinátorka přivítala všechny přítomné                        

a seznámila je s body programu.  
Úkoly z minulého MT: 

- Roční zhodnocení vývoje a naplňování IV. KPSS 2015 – 2017 – za rok 2015 – za PS OZP zašle 

manažerka koordinátorce nejpozději do 14.2.2016 – částečně splněno -  finanční tabulky za PS 
OZP – jsou skutečně aktuální, tzn. je to jejich finální podoba? 

- Dokument „Harmonogram MN 2016“ – každá z manažerek doplní termíny a opatření, přepošle 
své kolegyni dle stanoveného pořadí. Finální podobu zašle paní Tomanová koordinátorce dne 

17.2.2016 – částečně splněno - nedodržen termín – v průběhu totiž manažery změněn 

dohodnutý postup. 
Ad 1/  

Vzhledem k malému počtu přítomných manažerů (nemocnost) byla úprava/revize dokumentů KPSS 
přesunuta na další termín MT dne 5.4.2016 od 8 hod. Tentýž den, od 9 hod proběhne jednání členů 

MOT.  

Ad 2/ + Ad 3/ 
- Oznamovací dopis k MN; Zápis/záznam z MN – vedoucí MOT – 14 dní předem zaslat 

statutárnímu zástupci organizace, v kopii koordinátorce vendula.bradova@mubruntal.cz , 
vedoucí OSS pavla.sohrova@mubruntal.cz , vedoucí OSV ivana.majkova@mubruntal.cz  

- Jednání PS v měsíci březnu – pro zvýšenou nemocnost budou dle dohody manažerů zrušeny.  
- PS OZP – nová manažerka paní Zuzana Tomanová zvažuje ukončení činnosti na pozici manažera 

z důvodu, že zjistila, že jde, dle jejího názoru „o velmi časově náročnou a špatně 

placenou činnost“. Tuto situaci je nutno briskně vyřešit z důvodu plynulé práce v rámci PS OZP      
i MOT. 

- Dotační řízení – přijato 56 žádostí; 22.3.2016 – jednání komisí – hodnocení žádostí o dotaci, 
včetně návrhu finančních částek. 

- Revize přihlášek do KPSS  - ukončení členství – v kopii manažer zašle koordinátorce. 

Úkoly: 
- Jednání PS v měsíci březnu (vyjma PS OZP) – pro zvýšenou nemocnost zrušeny – manažeři 

zašlou oznámení členům PS, v kopii tento email zašlou koordinátorce. 
- Revize přihlášek do KPSS  - ukončení členství neaktivním – v kopii manažer zašle koordinátorce. 

- Zápis z jednání PS – manažeři - nutno dodržovat jednotnost → body v zápise musí být 

v souladu s pozvánkou. 

- Jednání MT– dodržovat dohodnuté – manažeři. 

 
Příští jednání MT 5.4.2016, 8 hod - viz pozvánka. 5.4.2016, 9 hod – jednání MOT. 

 
Zapsala dne 8.3.2016 Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS 
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