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.
17. schůze rady města dne: 08.09.2020
Bod pořadu jednání: 35/1
Jmenování vedoucího odboru ekonomiky Magistrátu města Liberec
Stručný obsah: Jmenování vedoucího odboru ekonomiky na návrh vedoucího úřadu je podle
zákona o obcích v kompetenci rady města.

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: Jmenování vedoucího odboru ekonomiky na návrh vedoucího úřadu je podle
zákona o obcích v kompetenci rady.
Zpracoval:

Karbanová Jana, Ing. - pracovník odboru vnitřních věcí

Projednáno s:

Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora
Miroslavem Křepelem, vedoucím personálního oddělení
Ing. Martinem Čechem, tajemníkem Magistratu města Liberec

Předkládá:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

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
jmenuje
na návrh Ing. Martina Čecha, tajemníka Magistrátu města Liberec,
Ing. Martinu Procházkovou do funkce vedoucí odboru ekonomiky Magistrátu města
Liberec na dobu určitou dle důvodové zprávy s termínem nástupu do funkce od 9. září 2020

ukládá
provést jmenování nové vedoucí odboru ekonomiky podle zákona.
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 08.09.2020
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Důvodová zpráva
U vedoucích odborů územních samosprávných celků se zakládá pracovní poměr jmenováním do funkce.
Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, je radě města vyhrazeno na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí
odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem. Samotné jmenování vedoucího odboru pak
provede vedoucí (tajemník) úřadu.
Vedení statutárního města operativně řešilo složitou personální situaci na odboru ekonomiky vzniklou
dlouhodobou pracovní neschopností (trvá nepřetržitě od 22. května 2020) vedoucího odboru Ing.
Zdeňka Jokla. Vzhledem k nejisté prognóze jeho opětovného návratu do zaměstnání po ukončení
nemoci bylo nutné obsadit pozici vedoucího odboru na dobu určitou novým vedoucím úředníkem.
Pracovní pozice vedoucího odboru ekonomiky je funkcí vedoucího úředníka podle zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů, neboť odbor ekonomiky vykonává též správní činnosti
ve smyslu uvedeného zákona. Výběrové řízení na pozici vedoucího odboru bylo vyhlášeno vedoucím
úřadu vyvěšením oznámení jeho podmínek na úřední desce Magistrátu města Liberec dne 13. srpna
2020. Sejmuto z úřední desky bylo dne 31. srpna 2020. Dále bylo výběrové řízení zveřejněno na portálu
e-zamestnani.cz a na facebooku statutárního města.
Výběrová komise, jmenovaná tajemníkem Magistrátu města Liberec, realizovala dne 4. září 2020
výběrové řízení formou posouzení plnění stanovených požadavků prostřednictvím písemných materiálů,
poskytnutých jedinou uchazečkou o toto pracovní místo. Současně s ní byl proveden řízený rozhovor, ve
kterém sdělila své představy o fungování a řízení odboru ekonomiky. Výběrová komise dospěla
k závěru, že vzhledem ke znalosti aktuální problematiky tohoto odboru a dobré orientaci v jeho činnosti,
s přihlédnutím k získané kvalifikaci a zkušenostem v ekonomické oblasti, má všechny předpoklady pro
kvalitní výkon funkce vedoucího úředníka - vedoucího odboru ekonomiky.
V souvislosti s tím, na základě všech zjištěných informací a podkladů, doporučuje tajemník
Magistrátu města Liberec radě města jmenovat do funkce vedoucí odboru ekonomiky Magistrátu
města Liberec Ing. Martinu Procházkovou s účinností od 9. září 2020.
Příloha materiálu č. 1 je neveřejná - interní sdělení.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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