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V Jičíně dne 2. 12. 2019
Odesílatel: Rada spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Adresát: Ing. Katarina Kalvodová, předsedkyně Řídicího výboru MAP II
Členové Řídicího výbor MAP II

Vážená paní předsedkyně, vážení členové Řídicího výboru MAP II
předsedkyně Řídicího výboru pro MAP II v září letošního roku podala přes paní Ing. Radmilu
Vávrovou, vedoucí odboru dotací MěÚ Jičín, žádost o řešení, dle jejího názoru, nedobré situace
v průběhu realizace projektu MAP II v oblasti řízení projektu a personální oblasti.
Rada města Jičína předala podnět svým usnesením č. 26/28/RM ze dne 25. 09. 2019 svému zástupci
v Radě spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. (dále jen OZJ) panu J. Jiřičkovi, který toto předložil
Radě spolku na jejím jednání dne 7. 10. 2019. Rada OZJ svým usnesením prohlásila, že se bude
tímto problémem zabývat na svém příštím jednání. Jelikož radě OZJ končil mandát uplynutím
funkčního období, mohlo se tak stát až po volbě nové Rady spolku OZJ, které se uskutečnilo
21. 10. 2019.
Dne 15. 10. 2019 paní Kalvodová doručila osobně dopis s touto žádostí předsedovi spolku. Poté
rada OZJ na svém prvním jednání určila datum projednání podnětu na 4. 11. 20109, kam pozvala
paní Ing. Kalvodovou. Ta si přivedla na jednání paní Mgr. Vackovou, paní Mgr. Kalátovou - Lisou a
pana Ing. Podhajského. Rada OZJ poté vyslechla zdůvodnění žádosti předsedkyně ŘV MAP II s
návrhem na změnu na pozici hlavního manažera projektu pro MAP II za slečnu Bc. Denisu
Vávrovou. Předsedkyně jako důkazy pro svá tvrzení předložila vyjádření několika propuštěných
zaměstnanců a zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem. Bohužel neměla pro svá tvrzení
vyjádření členů Řídicího výboru MAP II, který nic takového neprojednal. K problematice a sérii
obvinění se vyjádřila i hlavní manažerka projektu Mgr. K. Kabelková, která všechna nařčení vyvrátila
a odmítla, že by docházelo k zaostávání v realizaci projektu MAP II.
Rada OZJ po poradě přerušila své jednání, které již trvalo 2,5 hodiny a to do 14. 11. 2019, kdy se
opět sešla. V diskuzi k proběhlému jednání si vyžádala ještě jednání s paní K. Kabelkovou.
Předseda, po té když se mezi stávajícími zaměstnanci rozneslo, co se děje, obdržel dopisy s kladným
hodnocením práce hl. manažerky. Na dotaz u člena Řídicího výboru, který podal dotaz na jeho
členy, kromě jedné negativní odpovědi dostal spíše kladné vyjádření k práci hlavní manažerky
projektu MAP II, paní Kabelkové.
Dne 28. 11. 2019 se Rada spolku OZJ sešla opět a přijala toto usnesení:
Rada OZJ vědoma si své odpovědnosti za chod a financování projektu MAP II ponechává ve
funkci hlavní manažerky projektu MAP II paní Mgr. Kamilu Kabelkovou. Po zvážení všech
skutečností, se kterým se seznámila, dává ke zvážení Řídicímu výboru MAP II, zda neprovést
změnu na pozici jejího předsedy, aby tak došlo ke zlepšení pozitivního obrazu aktivit projektu
MAP II, který touto kauzou dosti utrpěl.
Rada spolku OZJ děkuje všem aktérům MAP II, jak v pracovních skupinách, tak v ŘV MAP II za
jejich práci a naplňování realizace aktivit v rámci projektu MAP II. Zároveň prosí ještě o větší
aktivitu vedoucí ke spolupráci na zlepšování vzdělávacího procesu v MŠ a ZŠ v ORP Jičín.
Jiří Drška
předseda spolku OZJ

