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

28

Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.03.2022
Návrh na personální posílení OI
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V poslední době probíhá rozšíření udržovaných ploch zeleně, kde jsou požadavky na novou výsadbu
stromů a keřů a zřizování udržovaných záhonů, některé vyžadují vybudování umělé závlahy. Vyšší
zatížení pracovníků odboru v této souvislosti vzniká proto, že technické služby nejsou vybaveny
pracovníky na údržbu zeleně a tyto služby ve stále větší míře zadáváme soukromým firmám.
Dále pro pracovníky OI vznikají požadavky na rekonstrukci hřišť, přípravu projektů ozelenění včetně
přípravy dotací a příprava projektů revitalizace veřejných prostor.
V současné době na dohodu o pracovní činnosti probíhá administrativa zavádění do majetku, provozu
veřejného osvětlení, správa a aktualizace technické mapy dat (pasporty) a evidence závazných
stanovisek úřadu územního plánování.
Vzhledem k množství administrovaných dotací je třeba také disponovat zástupem projektové
manažerky.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme zřízení nového pracovního místa pro odbor investiční.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
jedno nové pracovní místo referenta Odboru investičního Městského úřadu Kuřim a stanovuje
celkový počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 85 a to od
01.04.2022, dle zápisu.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
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