
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
20. Rady města

konané dne 20.1.2020

Návrh stanovení "Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM na rok 2020"

Odbor ŠKSV předkládá radě města návrh hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města na rok 
2020.

Rada města v souladu s příslušným ustanovení  zák. č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 
12 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví každoročně ředitelům příspěvkových organizací města 
jmenovité úkoly a na základě jejich vyhodnocení jsou pak 2x ročně stanoveny ředitelům PO odměny.
Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města byla aktualizována pro rok 2020 s tím, že v bodě 8. 
bylo doplněno: "na základě zdůvodněných mimořádných výkonů ředitele může rada města všem ředitelům 
příspěvkových organizací navýšit odměnu o dalších 0 - 20 tis. Kč".

§ 102 odst. 2 písm. b) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 12 odst. 5) 
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, "Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 
městem Nové Město na Moravě na rok 2020", a to včetně výše a způsobu výplaty odměny dle přílohy č. 1 
a 2 materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: Odbor ŠKSV , FIN a IAFK doporučují radě města schválit předložený 
návrh hodnocení ředitelů na rok 2020. Pravidla hodnocení byla 
projednána s vedením města a členy hodnotící komise.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Předkládaný materiál "Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových 
organizací zřizovaných městem NMNM na rok 2020" je v základní 
struktuře stejný jako v loňském roce, pouze v bodě 8. bylo doplněno: "na 
základě zdůvodněných mimořádných výkonů ředitele může rada města 
všem ředitelům příspěvkových organizací navýšit odměnu o dalších 0 
- 20 tis. Kč.

Návrh pravidel hodnocení ředitelů PO pro rok 2020 
(Příloha č. 1)

1. Hodnocení bude probíhat 2x ročně: v listopadu 2020 (bude 
hodnocena spolupráce se zřizovatelem, personální řízení, osobní 
předpoklady ředitele) a v květnu 2021 (hodnocení řízení ekonomiky a 
správy majetku - porovnání výsledku hospodaření s předchozími roky, 
závěry kontrol, zapojení do jednotného systému společných nákupů, 
změna výše skutečného ročního neinvestičního příspěvku zřizovatele po 
zahrnutí změn daných vnějšími jednoznačně neovlivnitelnými faktory)

2. Hodnocení bude provádět hodnotící komise (Šmarda, Marek, Vlček, 
Koutník, Lukášová), která předloží radě města hodnocení jednotlivých 
ředitelů dle stanovených kritérií včetně návrhu výše odměny ve výše 
uvedených termínech.

3. Ředitel příspěvkové organizace zpracuje pro hodnocení v obou 
termínech písemné hodnocení.

4. Navrhovaná výše odměny je daná limitem výše odměny dle přílohy č. 
1a a 1b s tím, že hodnotící komise bude posuzovat a podávat 
návrh radě města na rozdělení finanční částky max. do výše 67%
stanovené roční odměny ředitele, zbývajících 33% roční odměny udělí
rada města a na základě zdůvodněných mimořádných výkonů ředitele 
může rada města všem ředitelům příspěvkových organizací navýšit 
odměnu o dalších 0 - 20 tis. Kč.

Navrhovaná výše roční odměny je uvedena v Příloze č. 2.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 Pravidla hodnocení ředitelů PO na rok 2020 
(Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 Stanovení výše roční odměny ředitelů PO na rok 
2020 (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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