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.
3. schůze rady města dne: 07.02.2017
Bod pořadu jednání:
Vyhodnocení potřebnosti a efektivity nově vytvořených pracovních pozic s příspěvkem Úřadu
práce
Stručný obsah: Statutární město Liberec uzavřelo s Úřadem práce dne 19. 2. 2016 dohodu
o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku pro uchazečku Ing.
Janu Cimbálovou. Příspěvek byl poskytován od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016. Ing. Jana Cimbálová
vykonává pracovní pozici v oddělení získávání dotací a pracovní smlouva je platná dle současných
podmínek do 28. 2. 2017.

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Důvod předložení:
Zpracoval:

Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace

Projednáno s:

Ing. Jindřichem Fadrhoncem

Předkládá:

Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace

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
bere na vědomí
informaci o vyhodnocení společensky účelného pracovního místa na odboru strategického rozvoje
a dotací dle důvodové zprávy.

schvaluje
zařazení pozice na odboru strategického rozvoje a dotací i po ukončení dohody s úřadem práce do
organogramu pracovních míst.

ukládá
tajemníkovi MML, provést potřebná opatření v souladu s přijatým usnesením.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML
T: 28.02.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec uzavřelo s Úřadem práce dne 19. 2. 2016 dohodu o vyhrazení společensky
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku pro uchazečku Ing. Janu Cimbálovou. Příspěvek byl
poskytován od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016. Ing. Jana Cimbálová vykonává pracovní pozici v oddělení
získávání dotací a pracovní smlouva je platná dle současných podmínek do 28. 2. 2017.
Ing. Jana Cimbálová je schopný zaměstnanec s velmi dobrými výsledky. Je pracovitá, loajální,
komunikativní, dobře snáší stresové situace, flexibilní a v současné době je nejsilnějším článkem
oddělení získávání dotací. Z tohoto důvodu je také zastupující osobou v době nepřítomnosti vedoucí
tohoto oddělení.
Seznam projektů, na kterých v uplynulých 12ti měsících pracovala a které z velké části samostatně
připravovala, případně na které podala projektové žádosti do příslušných operačních programů či
národních dotačních titulů:
1. BIDELIN/Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve
městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína; Program přeshraniční spolupráce Česká Republika
- Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
2. FuTree/Městské stromy na extrémních stanovištích; Program přeshraniční spolupráce Česká
Republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
3. Rekonstrukce Liebigovy hrobky (kulturní památka); Ministerstvo kultury
4. Regenerace a obnova veřejné zeleně - park Pod Sadem míru (U Domoviny); Operační program
Životní prostředí
5. Regenerace a obnova veřejné zeleně - Parky nad přehradou (Blahoslavova, Pekárkova);
Operační program Životní prostředí
6. Revitalizace Lesního koupaliště; příprava projektového záměru, příprava projektu a bude následovat
i realizace projektu (projektová manažerka)
7. Sanace skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové; připravuje projekt a projektovou žádost do
Operační program Životní prostředí
8. Rekultivace staré skládky - kamenolom a vybudování nové příjezdové silnice; připravuje projekt
a projektovou žádost do Operační program Životní prostředí
9. Historická radnice (kulturní památka) - okna; Ministerstvo kultury
10. Vodojem - Ruprechtice, sluneční lázně; připravuje projekt a projektovou žádost do Operační
program Životní prostředí
11. Severočeské muzeum (kulturní památka) - okna; Ministerstvo kultury
12. Rekonstrukce Hübnerovy hrobky (kulturní památka); Ministerstvo kultury
13. Komplexní projekt na revitalizaci Harcovské přehrady; příprava projektu (projektový námět
a projektový záměr) v pozici projektová manažerka
14. Revitalizace Jizerského a Harcovského potoka - dotace na domovní čističky odpadních vod;
příprava komplexního projektu (projektový námět a projektový záměr) v pozici projektového manažera
vč. zajištění dotace z Operačního programu Životní prostředí
15. Out-doorová hřiště v Liberci; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
16. VOČA - revitalizace parku v ul. Komenského; SMART-UP a Ekofond + jiné zdroje (spolupráce
s Parlamentem mladých)
17. Revitalizace sídlišť v Liberci; Podprogram podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2017 2020
18. Revitalizace vybraných ploch městské zeleně, část II - Operační program Životní prostředí
Současně zastává pozici tajemnice pracovní skupiny pro městskou památkovou zónu, kterou vede
a zajišťuje veškerou potřebnou administrativu s ní spojenou.
Ing. Jana Cimbálová zastřešuje přípravu a vyhledávání externích zdrojů financování pro projekty
environmentální, ekologické a projekty zaměřující se na obnovu kulturních památek v Liberci. Od
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nástupu Ing. Jany Cimbálové se jí podařilo navázat fungující spolupráci a to jak v rámci odboru, tak také
v rámci magistrátu. Současně se jí úspěšně daří budovat vztahy s poskytovateli dotací a tím zajistit větší
šanci námi podávaných žádostí o podporu z dotačních titulů. Ing. Jana Cimbálová má již v současné
době komplexní přehled o vyhlašovaných výzvách v jí svěřené oblasti.

Přílohy:
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