STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
21. schůze rady města dne: 03.12.2019
Bod pořadu jednání: 38
Návrh na úpravu platů kulturně společenských, sociálních, zdravotních a ostatních příspěvkových
organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
Stručný obsah: Nařízením vlády č. 300/2019 Sb. rozeslaným dne 20. listopadu 2019, kterým se
mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1. ledna 2020 mj. ke změně platových tarifů
stanovených podle stupnic platových tarifů uvedených v přílohách k tomuto nařízení. Radě města
Liberec je vyhrazeno jmenovat do funkcí ředitele příspěvkových organizací, zřízených městem, a
stanovit jim měsíční plat.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: platnost nového nařízení vlády od 1. ledna 2020
Zpracoval:

Menšíková Michaela - referent odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora
Miroslavem Křepelem, vedoucím oddělení TAPE
Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

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
bere na vědomí
změnu platových tarifů ředitelům příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA
LIBEREC podle platových tříd a platových stupňů ve smyslu nařízení vlády č. 300/2019
Sb.,

schvaluje
návrh na úpravu platů Ing. Jarmily Levko, ředitelky příspěvkové organizace Divadlo F. X.
Šaldy, Stanislava Doubravy, ředitele příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec,
MVDr. Davida Nejedla, ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec,
RNDr. Miloslava Studničky, CSc., ředitele příspěvkové organizace Botanická zahrada
Liberec, Mgr. Lenky Škodové, ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec, Bc. Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace Komunitní
středisko KONTAKT Liberec a Bc. Jiřího Blimla, ředitele příspěvkové organizace Městské
lesy Liberec, s účinností od 1. ledna 2020 ve výši dle přílohy.
ukládá
1. zajistit vypracování příslušných dodatků ke smlouvám o odměňování uvedených ředitelek a
ředitelů příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 20.12.2019

2. seznámit ředitele příspěvkových organizací s příslušným usnesením rady města (s výjimkou
ředitele Bc. Jiřího Blimla).
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 06.12.2019

3. seznámit Bc. Jiřího Blimla, ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec,
s příslušným usnesením rady města.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 06.12.2019
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Důvodová zpráva
Nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dochází s
účinností od 1. ledna 2020 mj. ke změně platových tarifů stanovených podle stupnic platových
tarifů uvedených v přílohách č. 1 - 4 k tomuto nařízení. Radě města Liberec je vyhrazeno
jmenovat do funkcí ředitele příspěvkových organizací, zřízených městem, a stanovit jim měsíční
plat.
Podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je radě obce
vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným
zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních
předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce. Radě města Liberec je tedy vyhrazeno mj. jmenovat
do funkcí ředitele příspěvkových organizací, zřízených městem, a stanovit jim měsíční plat.
Platové podmínky ředitelů a ředitelek kulturně společenských, sociálních, zdravotních a ostatních
příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC určuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízením vlády č. 300/2019 Sb. se s účinností od 1. ledna 2020 mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a
od uvedeného data dochází k navýšení platových tarifů u zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, kteří jsou podle přílohy č. 1 k nařízení vlády odměňováni. Ředitelce p. o. Centrum
zdravotní a sociální péče, která vedle řídící činnosti vykonává i odbornou činnost sociálního
pracovníka v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových
tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení vlády.
V souvislosti s výše uvedenými důvody se navrhuje (s účinností od 1. ledna 2020) upravit platy ředitelů
a ředitelek kulturně společenských, sociálních, zdravotních a ostatních příspěvkových organizací
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.
Příloha je neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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