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 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.02.2022
Udělení odměny za rok 2021
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - hodnocení SKCK

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
V příloze jsou předkládána hodnocení jednatele ředitelky Společenského a kulturního centra Kuřim
paní Bc. Kateřiny Rovné.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
ředitelce Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvková organizace, paní Bc. Kateřině
Rovné odměnu za rok 2021 ve výši ...……. Kč.
Termín plnění: 28.02.2022
Zodpovídá: Bc. Kateřina Rovná - ředitelka

Vytvořeno 04.02.2022 10:39:18
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Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace
nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim

Podklady pro stanovení odměn ředitelů příspěvkových organizací za rok 2021
1. Hodnocení dle náplně práce
Management
V roce 2021 pokračování v krizovém řízení vzhledem k pokračujícímu šíření COVID-19
a zavádění agilního řízení, což se během roku ukázalo jako správná cesta (pravidelné plánování
na krátké časové úseky, rychlé reagování, přizpůsobování se novým podmínkám, orientace na
návštěvníka, inovování služeb, např. knihovnické online lekce pro školy, online porady pro
knihovníky v regionu Brno-venkov, nákupy pro seniory, venkovní akce – autokino, farmářské
trhy, divadýlka pro děti za kulturním domem a další). Roční plány činností jednotlivých
středisek. Pravidelné porady.
Rozvoj organizace:
Croseus – systém pro finanční kontrolu v organizaci,
Alveno – zavedení docházkového systému,
Tritius – nový knihovní systém.
Dotace do rozpočtu SKCK:
Přiděleno – JMK – Regionální funkce 2021, VISK – Knihovní systém Tritius,
Nepřiděleno – JMK – podpora kulturních akcí.
Inspirace a síťování:
Výjezdy do kulturních středisek a knihoven – Znojmo, Břeclav, Boskovice, Rosice, Vyškov,
návštěvy u nás – Moravská Třebová, Náměšť. Propojování s ostatními řediteli kulturních
středisek, oborové síťování (Svaz knihovních a informačních pracovníků ČR a další).
Plán 2022:
• Pokračovat v agilním přístupu, definovat identitu organizace (externí workshop) včetně
dokončení koncepce organizace, zavedení odpovědnosti za dílčí úkoly, nová struktura
porad (četnost, obsah, úrovně – zaměstnanci, vedoucí, celoorganizační).
• Aktualizace ceníků organizace (půjčování majetku, poplatky za služby).
• Najít vhodný software pro inventarizaci majetku organizace, který by sjednotil nynější
různé vstupy (původní pidy města na majetku, vlastní čárové kódy na novém majetku
organizace) a urychlil proces inventarizace (nyní inventarizace probíhá papírově).
• Dotace – K2, VISK – Regionální funkce 2022, vybavení lékotéky (didaktické hry
a hračky), Robotarium (3D tiskárny, vytvoření prostoru maker space), Animační dílny,
půjčování e-knih, projekt Bookstart.
Dramaturgie
Celkem navštívilo akce všech středisek SKCK za rok 2021 přes 10 tisíc návštěvníků –
Čechomor, Javory, Věra Martinová, Pavel Dobeš, Jakub Smolík, Jiří Kolbaba, Hana Holišová,
Petr Bende a Bohouš Josef, divadla – Balada pro banditu, divadlýlka pro děti, letní kino,
autokino, SPH, Concentus Moraviae, výstavy – Umění v ulicích: Malíř Rudolf Kondei 100 let,
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Kuřim – Proměny – Výstava historických fotografií v ulicích, Výstavy za sklem, program
Klubu seniorů, expozice, farmářské trhy, řemeslný jarmark, online akce, přednášky a další.
Mým cílem pro letošní rok bylo zaměřit se na komunitní akce, rozvíjení spolupráce
s kuřimskými spolky a organizacemi. Výsledkem byly například tyto nové akce – SWAP,
příměstský tábor pro seniory či akce ve spolupráci se ZUŠ, ZŠ, MŠ (promítání filmů Jeden svět
na školách, spolupráce s Pamětí národa apod.).
Tvorba dramaturgického plánu pro rok 2022:
• Miniveletrh knihy, koncerty – Lake Malawi, Radůza, Anna K, David Koller, Poletíme,
BSP, Malatata, Janek Ledecký, dramaturgie divadelních představení pro veřejnost
(Rychlé šípy, Hrdý Budžeš, Caveman), dětská představení MŠ, ZŠ, Spolek přátel
hudby, výstavy – foto cyklus, 100. let výročí kina v Kuřimi, trhy, taneční, komunitní
akce a další.
Produkční práce
Navázání spolupráce s okolními městy, které pořádají farmářské trhy (především velká opora a
pomoc od kolegů z Rosic), výjezd na trhy v Rosicích, Tišnově, Olomouci. Organizace
farmářských trhů v Kuřimi. Produkční práce na kulturních a společenských akcích během roku.
Samostatná organizace akcí – příměstský tábor pro seniory, SWAP. Iniciace a realizace 21denní
kulturní výzvy (přes 360 účastníků). Koordinace spolupracujících subjektů – tisk knih o Kuřimi
– 2021 Kuřim a její legionáři, plán 2022 – Kuřim na pohlednicích.
Personalistika
Veškeré činnosti spojené s personalistikou a personálním řízením v organizaci.
Vzdělávání zaměstnanců, seberozvojové plány zaměstnanců (každý zaměstnanec SKCK
absolvoval přes 32 hodin vzdělávání).
Sebevzdělávání:
Kurzy a vzdělávání – Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců, Personální práce
v knihovnách, Biblioterapie (Marcela Kořínková, Kroměříž), Tvorba koncepce (Tomáš Štefek),
Komunitní aktivity v knihovnách, Management v převážně ženském kolektivu a další.
Manažerská psychologie – ukončení červen 2022.
Mimopracovně – vysokoškolské studium Ekonomie a management – státnice (Ing.) květen
2022, Psychoterapeutický výcvik – ukončení 2025.
Propagace
Správa sociálních sítí. Realizace kulturního přehledu www.kamvkurimi.cz. Nominování
projektu Memoria na Knihovnu roku 2021, kategorie b) významný počin v oblasti poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb. Navázání spolupráce s projektem Paměť
národa – 2021 – projekt Příběhy 20. století, plán 2022 – zapojení do projektu Příběhy našich
sousedů (tvorba videí s kuřimskými pamětníky). Navázání nadstandardní spolupráce s rádiem
Blaník. Publikační činnost vlastní, za střediska – Duha, Čtenář, Knihovnický zpravodaj
Vysočiny, Historická fotografie a Zlobice.
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2. Další osobní specifické cíle 2022
Dokončení Turistického a informačního centra – rozšíření služeb pokladny SKCK, získání
certifikace, dokončení webu, orientačního systém a propagačních materiálů.
Čerpání rezervního fondu na nákup dodávkového užitkového auta pro potřeby organizace,
příprava materiálů pro RM a podkladů pro veřejnou zakázku.
Navýšení příjmů z doplňkové činnosti – nabídka firmám reklamního prostoru před
kinoprojekcí.
Realizace hromosvodu pro knihovnu.

V Kuřimi, dne 13. 12. 2021

Zpracovala: Bc. Kateřina Rovná
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