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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

58. Rady města

konané dne 9.5.2022

Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2021

Rada města v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví každoročně
odměny ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální. Radou města jsou
stanoveny podmínky a úkoly pro vyhodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací s tím, že v listopadu
2021 byla vyplacena záloha odměny a nyní je předkládán návrh na vyplacení 2. části stanovené roční
odměny za rok 2021.
 

§ 102 odst. 2 písm. b) z. o obcích
 

I. Rada města stanovuje
výši a schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a
sociální za rok 2021 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších zákonů, dle přílohy č. 4 materiálu.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Domu dětí a
mládeže, Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve
výši schválených odměn navýšených o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace
ve stejné částce. Současně schvaluje u těchto příspěvkových organizací navýšení limitu mezd v částce
schválených odměn.

Michal Šmarda
 starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
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Vyjádření: Hodnotící skupina (M. Šmarda, S. Marek, Ing. Koutník, Mgr. Klapačová)
doporučuje schválit předložený materiál s tím, že doporučuje radě
města jednotlivé návrhy  upravit (navýšit) v rámci stanového
ročního limitu odměn dle "Pravidel hodnocení ředitelů PO ".
 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Návrh na vyplacení 2. části odměn ředitelům PO města je předkládán v
souladu se stanovenými "Pravidly hodnocení ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných městem NMNM" a schválených na 35. schůzi RM
dne 18.01.2021 pod bodem programu č. 16/35/RM/2021.
Dle tohoto materiálu byla stanovena a vyplacena záloha 1. části odměn
v listopadu 2021 - hodnocena byla spolupráce se zřizovatelem a
veřejností, personální řízení, osobní předpoklady ředitele (manažerské,
odborné, osobní rozvoj, plnění pracovních úkolů), strategické řízení a
plánování (plnění hlavního účelu organizace, systematické a koncepční
řízení PO) a transparentnost řízení organizace.
 
Příloha č. 1 + Příloha č. 2
2. část hodnocení dle kritérií - řízení ekonomiky a správy
majetku organizace (hodnocení 5/2022):
a) porovnání výsledku hospodaření v doplňkové činnosti s
průměrem za předchozí 3 roky (u Centra ZDISLAVA jsou
porovnávány výnosy v hlavní činnosti)
b) závěry z kontrol
c) změna výše skutečného ročního neinvestičního příspěvku
zřizovatele (mimo velké opravy) v porovnání s průměrem za předchozí
3 roky po zahrnutí změn daných vnějšími jednoznačně neovlivnitelnými
faktory
d) zapojení do jednotného systému společných nákupů a %
změna využití k celkovému objemu nákupů organizace
vzhledem k předcházejícímu roku
e) péče o svěřený majetek
f) dodržení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu PO
 
V Příloze č. 3 jsou přiložena jednotlivá vlastní hodnocení všech
ředitelů.
 
Příloha č. 4 - návrh na stanovení 2. části odměny hodnotící komisí
Příloha č. 5 - zdůvodnění jednotlivých hodnocených kritérií
 
Maximální možná výše vyplacení roční odměny je za tuto hodnocenou
část 40 %. Hodnotící komise posuzovala a podává návrh na celoroční
odměnu maximálně do výše 67 % stanovené částky. Zbývající část
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odměny do výše 33 % je ponecháno na zvážení rady města a
přidělení této částky na základě mimořádných výkonů a
celkového ročního hodnocení práce ředitele z hlediska člena
rady města.
 
 
 

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

(Neveřejná) 
 Příloha - Příloha č. 3 - Vlastní hodnocení ředitelů (Neveřejná) 

 Příloha - Příloha č. 4 - Hodnocení dle kritérií a návrh hodnotící komise
(Neveřejná) 

 Příloha - Příloha č. 5 - Slovní hodnocení dle kritérií (Neveřejná) 

Materiál projednán:

Přizváni:
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