Město Sezemice
Rada města Sezemice

Výpis usnesení rady města
z mimořádné schůze Rady města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

17.02.2016
Městský úřad Sezemice - zasedací místnost

Usnesení č. R/27/4/2016
Rada města Sezemice po projednání výsledků personálního auditu:
Uložila tajemnici úřadu:
1.
Zvýšit kontrolní činnost na všech odborech se zvláštním zřetelem na odbor správy
majetku a životního prostředí dle zásady, kdo řídí, tak kontroluje.
2.
Nedostatky a chyby zjištěné při kontrolní činnosti se zaměstnanci rozebrat a při
závažných nebo opakujících se nedostatcích použít sankce. Zaměstnanci ale musí
vědět, že chybné rozhodnutí při nejlepším vědomí a svědomí je podstatně lepší než nic
nedělání, nerozhodnutí nebo lajdáctví.
3.
Připravit návrh na vzdělávání pracovníků MÚ v roce 2016. Pro další období by
vzdělávání mělo být součástí projektu Efektivní úřad, v části zvyšování kvalifikace
formou plánu osobního rozvoje na cca 3 roky.
Na stavebním odboru projednat možnost získání další autorizace.
4.
Navrhnout radě města cíle pro jednotlivé pracovníky na kalendářní rok.
5.
Opustit stávající systém odměn a odměny vázat na splnění cílů a zvyšování kvalifikace.
Systém musí působit motivačně a musí mít taková pravidla, aby zaměstnanci nebyli
postiženi za něco, co nemohli ovlivnit.
6.
Pokračovat v přípravě žádosti o dotaci na projekt Efektivní úřad.
7.
Seznámit radu se systémem stávajících sociálních benefitů zaměstnanců s možností
získání dalších.
Usnesení č. R/28/4/2016
Rada města Sezemice:
Ruší usnesení č. R/48/9/2015 ze dne 15.04.2015 a č. R/55/11/2015 ze dne 29.04.2015.
Konstatuje, že funkční místo referenta/ky v úseku dotací a rozvoje města se neobsadilo.
II. Ruší s účinností od 01.03.2016 1 funkční místo – pracovní pozice – referent na odboru
stavebního úřadu a územního plánování.
III. Mění s účinností od 01.03.2016 název úseku Podatelna a sekretariát starosty na Kancelář
vedení úřadu.
IV. Zřizuje s účinností od 01.03.2016 1 funkční místo – pracovní pozice – referent v úseku
Kancelář vedení úřadu.
I.

V. Schvaluje s účinností od 01.03.2016:
1. 4 funkční místa – pracovní pozice – referent na odboru stavebního úřadu a územního
plánování, který bude splňovat kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném
stavebním úřadu.
2. 2 funkční místa – pracovní pozice – asistentka starosty a referent v úseku Kanceláře
vedení úřadu.
3. Činnosti a úkoly pro nově zřízení funkční místo – pracovní pozice – referent v úseku
Kancelář vedení úřadu.
4. Změnu úkolů odborů a úseků Městského úřadu Sezemice.
VI. Stanovuje celkový počet zaměstnanců města Sezemice zařazených do Městského úřadu
Sezemice na 40 zaměstnanců. Konkretizace členění funkčních míst a pracovních úvazků
je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců města Sezemice zařazených do
Městského úřadu Sezemice, kterou tímto Rada města Sezemice schvaluje.
VII. Ukládá tajemnici úřadu:
1. Zajistit realizaci příslušných organizačních změn k uvedenému datu.
2. Připravit změnu organizačního řádu Městského úřadu Sezemice v souladu s tímto
usnesením.
3. Provést pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení.
Usnesení č. R/29/4/2016
Rada města Sezemice:
I.

Schvaluje, aby odborným konzultantem při podání žádosti o finanční prostředky podané
v rámci operačního programu „Zaměstnanost“, prioritní osa „Efektivní veřejná správa“ dle
podmínek vyhlášené výzvy číslo 03_15_033 byla paní Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.,
Barákova 206, 506 01 Jičín, IČ 62274031. Cena za provedené služby bude složena ze
dvou částí, první část ve výši 35.000 Kč bude splatná po formálním schválení žádosti
vyzyvatelem, doplatek bude odpovídat výši 1% z objemu schválené dotace a bude
vyplacen v případě, že město dotaci obdrží. Součástí konzultační činnosti bude i
zpracování veškerých dokumentů potřebných k žádosti o příspěvek.

II. Pověřuje tajemnici úřadu, aby zastupovala město Sezemice při podání žádosti o finanční
prostředky v rámci operačního programu „Zaměstnanost“, prioritní osa „Efektivní veřejná
správa“ dle podmínek vyhlášené výzvy číslo 03_15_033.
III. Bere na vědomí návrh projektového záměru a ukládá tajemnici úřadu předložit radě
města čistopis projektového záměru dle podmínek vyhlášené výzvy číslo 03_15_033
v rámci v rámci operačního programu „Zaměstnanost“, prioritní osa „Efektivní veřejná
správa“.

Martin Staněk
starosta města

Ing. Vlastimil Plecháček
místostarosta města
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