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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 18.08.2021
Návrh na personální posílení OF
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Hana Koláčková - personalista
Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
V roce 2020 byl v Kuřimi spuštěn systém radarového měření rychlosti automobilů, který s sebou mimo
výnosů z pokut přináší i zvýšenou administrativní činnost ze strany městského úřadu. Oddělení
přestupků bylo posíleno o jednoho přestupkáře formou dohody o pracovní činnosti, nicméně nemalá
administrativní zátěž dopadá i na odbor finanční. Ke dni 09.08.2021 je v systému DDP (evidenční
software pro správu pohledávek) evidováno cca 13.100 případů udělení pokuty (radary), výnosy
k tomuto datu jsou cca 7,3 mil. Kč. Účtárna zpracovává denně až 50-ti stránkové výpisy plateb, což je
až 10–ti násobný položkový nárůst oproti předcházejícím obdobím. Mnozí poplatníci navíc neuvádí
kompletní údaje pro jednoduché zaúčtování, velké množství plateb musí být ověřováno oddělením
přestupků, což práci zpomaluje a komplikuje. Z těchto důvodů odbor finanční (dále jen OF) žádá o
navýšení počtu pracovních míst na odboru o 1. V případě schválení tohoto požadavku nebude nutné
fyzicky přijímat nového zaměstnance, protože se po rodičovské dovolené vrací Ing. M. Hamerníková,
která se vrátí k agendě místního poplatku za odpady a na novou pozici by přešla J. Oplatková, která ji
do 31.08.2021 zastupuje a agendu radarů již vykonává.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
jedno nové pracovní místo referenta Odboru finančního Městského úřadu Kuřim a stanovuje
celkový počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 82 a to od
01.09.2021, dle zápisu.
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Termín plnění: 01.09.2021
Zodpovídá: Hana Koláčková - personalista
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