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.
9. schůze rady města dne: 21.04.2020
Bod pořadu jednání: 28/1
Setrvání stávající pracovní pozice od 1. 5. 2020 v rámci schválené směrnice rady č. 1RM
Organizační řád Magistrátu města Liberec
Stručný obsah: Na základě probíhajících projektů na odboru školství a sociálních věcí a na
základě přidělené dotace statutárnímu městu Liberec ve výši 73 085 469,02 Kč na projekt "Férové
školy v Liberci II" reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358, předkládáme žádost o prodloužení
stávající pracovní pozice: specialista oddělení SKSK – finanční manažer, a to do 28. 2. 2023.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Realizace projektů schválených ZM
Zpracoval:

Honcová Miroslava, Bc. - referent odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora pro školství, sociální věci a kulturu
Ing. Martinem Čechem, tajemníkem
Adamem Lenertem, předsedou ZO OS SOO při MML

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
prodloužení doby trvání pracovní pozice SKSK 10 1 08 specialista oddělení – finanční
manažer v organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec na odboru školství a
sociálních věcí do 28. 2. 2023
ukládá
provést opatření pro realizaci přijatého usnesení na odboru školství a sociálních věcí
v souvislosti s prodloužením pracovní pozice v organogramu funkčních míst MML

P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 01.05.2020
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Důvodová zpráva
Pod odbor školství a sociálních věcí spadají v současné době realizované projekty : „Kontaktní sociální
práce Liberec 2018-2020" (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007825), „Asistenti prevence kriminality
Liberec" (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007824), „Férové školy v Liberci I“.
Dále RM dne 17. 3. 2020 schválila usnesením č. 264/2020 přijetí dotace ve výši 73 085 469,02 Kč na
projekt "Férové školy v Liberci II", reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358, rozhodnutí č.
19_075/0016358-01 (dle přílohy č. 1).
Na základě výše zmíněných probíhajících projektů a předpokládaného přijetí dotace na projekt
"Férové školy v Liberci II" (oficiální zahájení od 1. 7. 2020), a na základě stávajícího finančního
vypořádání již skončeného projektu „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“, žádáme
o prodloužení níže uvedené pracovní pozice v organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec,
na odboru školství a sociálních věcí, a to s účinností od 1. 5. 2020 do 28. 2. 2023.
Jedná se o pracovní pozici:
SKSK 10 1 08 specialista oddělení SKSK – finanční manažer – úvazek 1
(stávající pracovní pozice dle přílohy č. 2)
Další pokračování pracovního poměru na dobu určitou (od 1. 5. 2020 do 28. 2. 2023) na základě dohody
o změně pracovní smlouvy předpokládá úvazek 1 (80% HPP a 20% DPP). Pracovní náplň pro danou
pozici je přílohou č. 3.
Plat dané pozice (včetně všech povinných odvodů zaměstnavatele) bude z 95% hrazen z výše uvedených
projektů (z projektových zálohových plateb / z průběžně přijatých částí dotací), přičemž z rozpočtu
SML bude hrazeno 5%.
Celkový počet zaměstnanců statutárního města Liberec zařazených do organogramu Magistrátu města
Liberec se tímto nemění.
V souvislosti s přijetím dotace na projekt "Férové školy v Liberci II" (73 085 469,02 Kč), schváleno RM
dne 17. 3. 2020 usnesením č. 264/2020 a předloženo na jednání ZM 3 – 26. 3. 2020 (odloženo), bude
v průběhu května / června 2020 předložen další materiál týkající se odborných pozic v rámci daného
projektu a uzavření smluvních dohod od 1. 7. 2020 (koordinátor inkluze pro obec - pracovní smlouva,
odborný garant motivačních pracovníků MŠ - pracovní smlouva, odborný konzultant - expert - DPČ a
další pozice jako metodici asistentů pedagoga a školních asistentů na DPČ, koordinátoři inkluze na ZŠ a
motivační pracovníci a koordinátoři včasné péče na MŠ - DPP, případně další drobné pozice na DPP).
Rada města Liberec schválila dne 2. 4. 2019 v rámci změny pracovních pozic zřízení výše uvedené
pozice s účinností od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje
odbor školství a sociálních věcí po projednání s tajemníkem MML a náměstkem primátora PhDr. Mgr.
Ivanem Langrem navržené usnesení schválit a pozici SKSK 10 1 08 specialista oddělení SKSK –
finanční manažer ponechat do 28. února 2023, tj. do doby skončení projektů a následného
dvouměsíčního období vypořádání finálních zpráv poskytovateli dotace.
Přílohy jsou neveřejné z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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