STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
20. schůze rady města dne: 15.11.2016
Bod pořadu jednání:
Změna platu ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, Riegrova 1278/16, p. o.
Stručný obsah: Nově jmenovaným ředitelům škol a školských zařízení lze osobní příplatek poskytnout
zpravidla po uplynutí tří kalendářních měsíců ode dne jmenování ředitele do funkce po vyhodnocení
rozsahu a kvality vykonávané práce. V případě jmenované ředitelky DDM Větrník, Liberec, p. o., která
byla do funkce ředitelky jmenovaná od 1. září 2016, lze osobní příplatek poskytnout s účinností od 1.
prosince 2016.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Osobní příplatek, splnění podmínek k přiznání.
Zpracoval:

Špringlová Martina, Mgr. - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
změnu platu ředitelky DDM Větrník, Liberec, p. o., s účinností od 1. prosince 2016, dle
přílohy
ukládá
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku DDM Větrník, Liberec, p. o.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30.11.2016

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Ředitelce Domu dětí a mládeže Větrník, p. o., vznikne na základě splnění podmínek daných oddílem IV
Pravidel pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním
městem Liberec (dále jen „Pravidla“), které byly schváleny usnesením RM č. 704/2016 dne 23. 8. 2016,
nárok na přiznání osobního příplatku.
Na základě „Pravidel“ lze nově jmenovaným ředitelům přiznat osobní příplatek po uplynutí jednoho až
tří kalendářních měsíců od doby jmenování do funkce, a to na základě dosahování kvalitních výsledků
práce.
Ředitelce DDM Větrník, Liberec, p. o., nárok na osobní ohodnocení vzniká ve standardní tříměsíční
lhůtě, a to k datu 1. prosince 2016.

Finanční prostředky na platy zaměstnanců škol a školských zařízení jsou poskytovány ze státního
rozpočtu prostřednictvím dotace přímých nákladů na vzdělávání. Tuto dotaci poskytuje Krajský úřad
Libereckého kraje.
Ke změně platového výměru u ředitelky DDM Větrník, Liberec, p. o., dochází na základě respektování
zákonných podmínek a rovněž na základě splnění podmínek daných „Pravidly“, proto jej odbor školství
a sociálních věcí doporučuje schválit.

Přílohy:
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