
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 12.4.2021

Návrh odměny ředitelce NSS a CZ

Předkládáme návrh na vyplacení odměny ředitelce NSS a CZ - mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 
na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 
COVID_19 (program podpory C), viz příloha č. 1 materiálu.

§ 102 odst. 2 písm. b) z. o obcích

I. Rada města stanovuje a schvaluje
vyplacení odměny Ing. Mgr. Haně Janů, ředitelce Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 
Nové Město na Moravě a Centra Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu, v rámci mimořádného dotačního titulu vztahujícího se k období II. vlny 
epidemie onemocnění COVID_19.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje schválit odměnu Ing. Janů, ředitelce NSS a CZ.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: MPSV ČR vyhlásilo pro rok 2021 mimořádné dotační řízení k 
poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro právnické a 
fyzické osoby, které poskytují sociální služby.
Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za 
výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID_19 dle zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 
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a to formou mimořádného dotačního titulu, vztahujícího se k období II. 
vlny epidemie onemocnění COVID_19.
Odměnu v závislosti na konkrétní práci ve ztíženém pracovním prostředí, 
pracovním nasazení, konkrétního výkonu pracovních úkolů a náročnosti 
práce stanoví statutární orgán konkrétního poskytovatele sociálních 
služeb. Ing.Mgr. Haně Janů, ředitelce NSS a CZ, stanoví odměnu 
zřizovatel.
Výpočet finančního ohodnocení za NSS a CZ je uveden v příloze 
č. 2. Návrh odměny v souladu s vyhlášeným dotačním řízením 
Ing. Mgr. Haně Janů je uveden v příloze č. 3 předloženého 
materiálu.

Materiál obsahuje: Příloha - Mimořádné dotační řízení MPSV (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - Výpočet výše odměny (Neveřejná)
Příloha - Příloha č. 3 - Odměna ředitelce NSS a CZ (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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