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.
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Příspěvek do 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.04.2022
Návrh na personální posílení MěÚ Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Petra Glosová - asistent starosty
Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém 2. zasedání dne 22.03.2022 vyčlenění 2 mil. Kč na
zprovoznění bývalé správní budovy TOS, č. p. 257, jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. 4464
k. ú. Kuřim (dále jen „budova TOS“), za účelem ubytování uprchlíků v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Díky výpůjčce budovy TOS, ve které město Kuřim aktuálně na své náklady uvádí do
provozuschopného stavu 3 nadzemní podlaží, bude město Kuřim schopno poskytnout dočasné
přístřeší (ubytování) 100-200 lidem.
Vzhledem k tomu, že město Kuřim bude zajišťovat provoz budovy, je nutno zajistit 1 osobu na pozici
správce, který bude zajišťovat ubytování osob, jejich evidenci, pořádek, údržbu a drobné opravy
budovy.
Z tohoto důvodu žádám Radu města Kuřimi o zřízení 1 nového pracovního místa, a to na dobu určitou
v trvání 1 roku do 30.04.2023. Budova TOS je od společnosti VPI III, s. r. o., prozatím vypůjčena do
31.03.2023. Pokud nebude potřeba budovu dále využívat, bude nutno budovu vyklidit a předat zpět
majiteli.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
jedno nové pracovní místo, zřízené na dobu určitou do 30.04.2023 a stanovuje celkový počet
zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 86 a to od 18.04.2022, dle
zápisu.
Termín plnění: 18.04.2022
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Zodpovídá: Petra Glosová - asistent starosty
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